REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SZKOLNA LIGA PŁYWACKA”- UCZY I BAWI
organizowanego przez
Krapkowicką Pływalnię DELFIN Sp. z o. o.
Ul. Wrzosów 2 , 47-300 Krapkowice
e-mail:delfin.sekretariat@krapkowice.pl

Cele Konkursu:
 przedstawienie oczyma dzieci walorów płynących z korzystania z basenu sportowego
w Krapkowickiej Pływalni „Delfin”
 pogłębienie wiedzy na temat stylów pływackich, bezpieczeństwa i rywalizacji międzyszkolnej
 zachęcenie do udziału w zajęciach pływackich na krapkowickiej pływalni DELFIN
Regulamin Konkursu:
§1
Organizator
Organizatorem konkursu plastycznego pn. „Szkolna Liga Pływacka – uczy i bawi” jest Krapkowicka
Pływalnia DELFIN Sp. z o. o.
§2
Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 2015r., a kończy się 21 grudnia 2015 r.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Krapkowice .
2. Placówka (szkoła podstawowa) zamierzająca uczestniczyć w Konkursie potwierdza swój akces,
wysyłając zgłoszenie drogą mailową na adres Organizatora, bądź osobiście w sekretariacie
pływalni.
3. Uczestnicy przygotowują, przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych, na podkładzie
w formacie 100 cm x 70 cm plakat Szkolnej Ligi Pływackiej. Temat pracy powinien być jak
najbardziej zbliżony do rywalizacji podczas zawodów pływackich. Praca powinna zawierać
nazwę Organizatora oraz miejsce na wpisanie kolejnych dat zawodów w danym miesiącu.
4. Prace wykonują grupy dzieci ( trzy osoby).

5. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach

pokrewnych

(Dz.

U.

z

1994r.,

Nr

24,

poz.

83)

oraz

do

publikacji

w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą
na adres:
Krapkowicka Pływalnia DELFIN Sp. z o. o.
47-300 Krapkowice, ul. Wrzosów 2
z dopiskiem na kopercie: konkurs

„SZKOLNA LIGA PŁYWACKA - UCZY I BAWI”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2015 r., godz. 15.30
2. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie pracy należy
wpisać imię/imiona, nazwisko/nazwiska i wiek autora/autorów, tytuł pracy, adres i telefon
placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data dostarczenia pracy).
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5
Zasady przyznawania nagród
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wyłoni trzy zwycięskie prace z określeniem
I, II i III miejsca do dnia 10 stycznia 2016r.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki,
z których pochodzić będą nagrodzone prace, zostaną pisemnie poinformowani o wynikach
Konkursu.
5. W ramach konkursu przewidziane zostały nagrody w postaci biletów wstępu na krapkowicki
basen Delfin dla trzech zespołów (trzy osobowych) na 2-godzinne wejście. Zwycięski zespół

otrzyma voucher na kurs nauki/doskonalenia pływania organizowany na pływalni DELFIN dla
każdego jego członka.
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez autorów zwycięskich prac pisemnego
oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu.
7. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 29 stycznia 2016 r. podczas Szkolnych Zawodów
Pływackich.
8. Zwycięska praca (I miejsce) zostanie ponadto wydana w formie plakatu reklamującego Szkolną
Ligę Pływacką, która odbywa się na krapkowickiej pływalni Delfin.
§6
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej
www.delfin.krapkowice.pl Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem
telefonu: 77/5560972 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: delfin.sekretariat@krapkowice.pl

