KONKURS MODELARSKO-SZYBOWCOWY DLA UCZNIÓW SZKOŁY
POSTAWOWEJ W ZABOROWIE pt. „SZYBUJĄCY MODELARZE” edycja 2018.

REGULAMIN KONKURSU
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorami konkursu pod nazwą „Szybujący Modelarze” zwanego dalej “Konkursem”, są
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Zaborowie oraz Szkoła Podstawowa w Zaborowie, z
siedzibą w Zaborowie 05-083, ul. Stołeczna 182 zwani dalej "Organizatorem".
2. Konkurs został sfinansowany przez Urząd Gminy Leszno, Szkołę Podstawową w Zaborowie,
firmę ELEKTROINSTALATORSTWO Tomasz Denis z siedzibą w Warszawie 01-318 ul.
Szwankowskiego 4a/38, firmę FLYSPOT Warsaw Indoor Skydiving z siedzibą w Mory 05850 ul. Wspólna Droga 1 oraz ze Środków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im.
Powstańców 1863 roku w Zaborowie zwanych dalej „Fundatorem”.
3. Osobą uprawnioną do udziału w konkursie jest każda osoba spełniająca warunki określone w
rozdz. II ust. 1, oraz rozdz. V. ust. 1, zwana dalej „Uczestnikiem”.
II.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1.
2.
3.
4.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zaborowie.
Maksymalną ilość uczestników konkursu określa się jako 100 uczniów.
O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność rejestracji uczestników w dniu konkursu.
Udział w Konkursie oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu, zwanego dalej
„Regulaminem”.
5. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
III.CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest:
1. Promowanie idei modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
2. Promowanie idei szybownictwa olimpijskiego.
3. Promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku edukacji szkolnej i
przedszkolnej.
IV.PRACA MODELARSKA
1. Uczestnicy wykonują prace modelarskie (modele szybowców z pianki i sklejki), zwane dalej
„Pracami”, na podstawie warunków określonych w niniejszym rozdziale.
2. Praca musi być wykonana w całości tylko i wyłącznie z materiałów otrzymanych od
organizatora konkursu i zgodnie z otrzymaną instrukcją składania. Prace złożone
niekompletnie, z użyciem materiałów innych niż dostarczone przez Organizatora lub złożone
niezgodnie z otrzymaną instrukcją składania nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu
konkursu.
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3. Cała praca musi być wykonana samodzielnie przez zarejestrowanego uczestnika konkursu, z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dopuszcza się wykonanie pracy przy asyście członka/ów rodziny.
5. Wydanie materiałów do wykonania prac nastąpi po zarejestrowaniu i ulokowaniu na
stanowiskach konkursowych uczestników konkursu w dniu 09.06.2018 roku.
6. Otrzymanych materiałów nie wolno otwierać do momentu rozpoczęcia konkursu przez
Organizatora.
7. Maksymalny dopuszczalny czas wykonania pracy ustala się na 60 minut od momentu
rozpoczęcia.
8. Wszystkie prace wykonane z materiałów innych niż dostarczone przez Organizatora lub w
czasie dłuższym niż określony w punkcie 7 nie będą zakwalifikowane do konkursu lotów.
V.UCZESTNICTWO I PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa jest:
a. przybycie na teren Szkoły Podstawowej w Zaborowie w dniu 09 czerwca 2018 r. i
zarejestrowanie się jako uczestnik w godzinach 9:00 – 10:00.
b. wyrażenie zgody na uczestnictwo w konkursie przez rodzica / opiekuna prawnego
Uczestnika oraz akceptacja niniejszego regulaminu, poprzez złożenie podpisu na
karcie zgłoszenia w dniu rejestracji.
c. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 ze zm.) oraz
wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Organizatora i
Fundatorów. Stosowne oświadczenie znajduje się na karcie zgłoszenia.
2. Konkurs przebiegał będzie wg. następującego harmonogramu:
a. Ogłoszenie konkursu w dniu 01 czerwca 2018 r. poprzez zamieszczenie informacji o
konkursie i regulaminie na stronie www.szkolazaborow.org, wywieszenie
zawiadomień na tablicach informacyjnych Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.
b. Rejestracja uczestników w dniu 09 czerwca 2018 r. w godz. 9:00 – 10:00 i ustawienie
ich na stanowiskach modelarskich.
c. Rozdanie materiałów modelarskich uczestnikom konkursu.
d. Przystąpienie przez uczestników do wykonania pracy.
e. Zakończenie wykonywania pracy, nie później niż 60 minut od rozpoczęcia.
f. Sprzątanie stanowisk konkursowych.
g. Poczęstunek i pokazy modeli samolotów.
h. Zajęcie przez uczestników stanowisk konkursowych na Hali Sportowej.
i. Wykonanie przez uczestnika maksymalnie 3 prób lotu wykonanego modelu w celu
poprawienia właściwości aerodynamicznych modelu.
j. Wykonanie przez uczestnika, po uprzednim otrzymaniu polecenia od Jury
Konkursowego, pięciu prób długości lotu.
k. Natychmiast po zakończeniu ostatniego etapu odbędzie się posiedzenie Jury
Konkursowego i wyłonienie zwycięzców.
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l. Nagrodzenie zwycięzców.

VI.KRYTERIA KONKURSOWE
1. Konkurs odbędzie się w 2 kategoriach wiekowych:
a. Kategoria I – uczniowie klas 0 – 3,
b. Kategoria II – uczniowie klas 4 – 8 oraz uczniowie klas gimnazjalnych.
2. Warunkiem dopuszczenia do konkursu lotów wykonanego modelu szybowca jest:
a. czas wykonania,
b. zgodność z otrzymaną instrukcją,
c. czy użyte materiały są to tylko materiały dostarczone przez Organizatora,
3. Jedynym kryterium rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zwycięzców przez Jury
Konkursowe jest suma odległości na jaką poleci wykonany i dopuszczony do konkursu lotów
model podczas prób lotu wykonanych zgodnie z rozdz. V ust.3 pkt.k
4. Decyzja Jury Konkursowego jest ostateczna.
VII.WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Jury Konkursowe na podstawie określonych w rozdz. VI kryteriów wyłoni spośród
uczestników zwycięzców ze wskazaniem miejsc pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego.
2. W przypadku braku możliwości jednoznacznego rozstrzygnięcia wyboru jednego zwycięzcy,
Organizator zastrzega sobie możliwość zorganizowania dodatkowej oceny wykonanej pracy
oraz ponowne przeprowadzenie próby długości lotu pomiędzy kandydatami na dane miejsce.
3. Zwycięzcy pierwszych czterech miejsc otrzymują nagrody i dyplomy.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania dodatkowych nagród za szczególne
osiągnięcia.
5. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu konkursu i
wyłonieniu zwycięzców przez Jury Konkursowe.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora
www.szkolazaborow.org.
7. Warunkiem odbioru nagrody przez Uczestnika jest wyrażenie przez opiekuna prawnego
Uczestnika zgody na wykorzystywanie wizerunku Uczestnika z ceremonii wręczenia nagród
przez Organizatorów i Fundatorów.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
9. Prace wykonane przez uczestników konkursu stanowią ich własność i mogą być przez nich
zabrane w celu późniejszego wykorzystania.
VIII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przystępując do Konkursu rodzic / opiekun prawny Uczestnika wyraża zgodę na:
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a. przetwarzanie danych osobowych uczestnika w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997
o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 ze zm.) przez Organizatora i
Fundatorów w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców oraz
przyznawania, wydawania, odbioru nagród. Administratorem, w rozumieniu Ustawy o
ochronie danych osobowych, bazy danych zawierającej dane osobowe Uczestników
jest Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie,
b. opublikowanie imienia, nazwiska i wizerunku uczestnika, jako, na Stronie
Internetowej Organizatora i podmiotów współfinansujących konkurs.
2. Rodzic / opiekun prawny Uczestnika ma prawo wglądu do danych osobowych uczestnika,
poprawiania ich oraz usunięcia.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 ze zm.).
IX.WYKONYWANIE PRAW I OBOWIĄZKÓW
Wszelkie postanowienia Regulaminu przyznające prawa i nakładające obowiązki na Uczestników
będą odpowiednio realizowane w ich imieniu i na ich rzecz przez rodziców / opiekunów prawnych.
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fakt przystąpienia do Konkursu jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także do
przerwania lub zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator
publikuje informację na stronie internetowej Organizatora www.szkolazaborow.org.
3. Osobą odpowiedzialną za kontakty w sprawie realizacji konkursu jest:
 Tomasz Denis e-mail: rrsp.zaborow@wp.pl.
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