
                                                                       

                                                                                                 Prezydent Miasta Tarnobrzega

Regulamin konkursu 
„PLAŻOWE BUDOWANIE ZAMKÓW”

O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA
Jezioro Tarnobrzeskie 30 lipca 2017 start godz. 14.00

Etap I.

1. Cel 

 popularyzacja aktywnego wypoczynku,

 rozszerzenie oferty wakacyjnych rozrywek dla osób przebywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim,

 promocja Jeziora Tarnobrzeskiego.

2. Organizator

Wyspa Szkrabów - FHU RAKO Rafał Kowalski ul. Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sklep MisterTOY

3. Czas i miejsce
30 lipca 2017 roku, od godz. 14.00 do godz. 16.00-  plaża nad Jeziorem Tarnobrzeskim blisko Mariny.
Czas budowania zamków:  2 godz.
4. Uczestnicy
W zabawie mogą brać udział drużyny w zespołach od 2 do 4 osobowych. 
W zespole obowiązkowo musi wziąć udział przynajmniej jedna osoba dorosła, maksymalnie 2 osoby dorosłe i przynajmniej 1 
dziecko.
Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia się na wyznaczone miejsce konkursu o godz. 13.30.
Maksymalna ilość zespołów: 14
Każdej drużynie zostanie nadany numer konkursowy. 
Każda z grup zobowiązana jest do nazwania swojego zespołu. Nazwa powinna być związana z tematyką konkursu. Nazwy grup 
nie mogą się powtarzać.

5. Zapisy.

Zapisy do dnia 29.07.2017r. do godz. 17.00.
Osobiście: Wyspa Szkrabów - FHU RAKO Rafał Kowalski ul. Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Sklep MisterTOY 
Lub
e-mail: sklep@mistertoy.pl
Z chwilą uzbierania maksymalnej liczby chętnych lista zostanie zamknięta.
W przypadku, gdy nie zapisze się odpowiednia liczba uczestników zgłoszenia będą przyjmowane w dniu konkursu na plaży do 
godz. 13.30.

Uczestnik zgłaszający się do wzięcia udziału w konkursie  zobowiązany jest do wypełnienia karty zgłoszenia dostępnej na 
Fb mistertoytbg lub w sklepie stacjonarnym, Tarnobrzeg, ul. Słomki 1.

6. Postanowienia regulaminowe 

 Podstawa zamku z piasku nie może przekraczać swymi wymiarami  4 m². Do jego wykonania można używać prostych 
narzędzi (wiaderka, łopatki itp.), oraz surowców naturalnych znajdujących się na plaży, czyli piachu, korzeni, glonów, 
kamieni, trawy.

 Czas na wykonanie pracy: 2 godz.

 Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora.

 Organizator zapewni dla każdej drużyny  1 zestaw do budowania (wiaderko, łopatka). Dopuszczalne są inne narzędzia do
pracy, które uczestnicy mogą sobie sami przynieść. Zabrania się używania ostrych przedmiotów i narzędzi metalowych.

 Ogłoszenie wyników w dniu zawodów godz. 17.30.

 Kryteria oceny:
1. oryginalność, 
2. stopień trudności, 
3. walory artystyczne pracy.
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7. Nagrody 

I miejsce: puchar +dyplom+ nagroda rzeczowa. 
II miejsce: nagroda rzeczowa+ dyplom.
III miejsce: nagroda rzeczowa+ dyplom.

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody pocieszenia oraz dyplomy. 

8. W  razie  złych  warunków  atmosferycznych  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  organizacji  konkursu  w  innym
terminie o którym poinformuje.

Regulamin konkursu 
Konkurs na Facebook`u mistertoytbg 

(ZAMKI Z PIASKU Z WYSPĄ SZKRABÓW)

Etap II.

Każda z prac wykonanych nad Jeziorem Tarnobrzeskim w ramach konkursu 
PLAŻOWE BUDOWANIE ZAMKÓW O PUCHAR PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA Jezioro Tarnobrzeskie
30 lipca 2017 zostanie sfotografowana i jej zdjęcie zamieszczone na Facebook`u mistertoytbg z odpowiadającym jej numerem
przypisanym na plaży do stanowiska.
Prace zbierają polubienia na Facebook`u  mistertoytbg od dnia wystawienia tj. od 31.07.2017 do 05.08.2017 do godz. 23.59. Liczą
się polubienia tylko na stronie fb mistertoytbg
Praca konkursowa, która zbierze najwięcej polubień zdobywa 1 miejsce, następna według liczby polubień 2 miejsce, kolejna 3
miejsce.
Ogłoszenie  laureatów  konkursu  Facebook`owego  i  wręczenie  nagród   odbędzie  się  06.08.2017 r.  o  godz.  14.00  w Sklepie
MisterTOY ul. Słomki 1 , Tarnobrzeg oraz na Facebook`u mistertoytbg
Przewidziane nagrody rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w konkursie Facebook`owym.

9. Dane osobowe

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu podanych na pracy konkursowej jest organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych przez uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednak ich niepodanie lub
podanie danych nieprawdziwych lub nieaktualnych uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie i otrzymanie nagrody.

10.  Reklamacje

Reklamacje dotyczące przebiegu konkursu powinny być zgłaszane na piśmie w siedzibie Organizatora tj. ul. Słomki 1, 39-400
Tarnobrzeg.
Pisemna reklamacja  powinna zawierać  imię  i  nazwisko,  adres  Uczestnika  konkursu  jak  również  dokładny opis  i  wskazanie
przyczyny reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane będą przez organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

11. Postanowienia końcowe

Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje regulamin konkursu oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w
nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego.
Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie  Facebook mistertoytbg,  w sklepie MisterTOY ul. Słomki 1, Tarnobrzeg oraz na
stronie Urzędu Miasta Tarnobrzeg.

ORGANIZATOR:

Wyspa  Szkrabów
FHU RAKO Rafał Kowalski Sklep MisterTOY, ul. Słomki 1, 39-400 Tarnobrzeg, Tel. 501 068 456, e-mail: sklep@mistertoy.pl

Sponsorzy: WYSPA SZKRABÓW, WADER, PLAYMOBIL
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