
REGULAMIN
RODZINNEGO PIKNIKU 
Z LATAWCEM

12.10.2019
PRZEŁĘCZ NAD
ŁAPSZANKĄ 



WÓJT GMINY ŁAPSZE NIŻNE WRAZ Z WÓJTEM GMINY CZORSZTYN
ZAPRASZAJĄ  12  PAŹDZIERNIKA 

NA IMPREZĘ  PLENEROWĄ
 "RODZINNY PIKNIK Z LATAWCEM” 

W RAMACH IMPREZY ODBĘDZIE SIĘ  KONKURS NA
NAJPIĘKNIEJSZY LATAWIEC

 
MIEJSCE IMPREZY:  PRZEŁĘCZ NAD ŁAPSZANKĄ  (PRZY KAPLICZCE)

ROZPOCZĘCIE:  9 .00 – 10 .00 REJESTRACJA LATAWCY

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE

§ 1
Organizatorzy

Organizatorami  „Rodzinnego Pikniku z latawcem” wraz z
konkursem na najpiękniejszy latawiec są Gminny Ośrodek Kultury
z/s w Niedzicy, Centrum Kultury Gminy Czorsztyn oraz Gminny
Ośrodek Kultury z/s w Niedzicy, Stowarzyszenie Sprężyna oraz
gminy Łapsze Niżne i Czorsztyn. 
 

§ 2
Cel konkursu

 1. Wspólna integracja dzieci i młodzieży z sąsiadujących
     ze sobą gmin Czorsztyn i Łapsze Niżne.
2. Zwiększenie wiedzy wśród uczestników pikniku na temat 
     Czarnogóry oraz  polsko-słowackiego Ekomuzeum „Dziedziny 
     Dunajca”, które powstało na terenie trzech krain Pienin, Spisza 
     i Podhala (gminy: Czorsztyn, Łapsze Niżne, Nowy Targ 
     i Czerwony Klasztor). Zadaniem biorących udział w konkursie 
     będzie porównanie jednego z trzech dziedzictw:
a)   przyrodniczego: parki, rzeki, jeziora, góry, miejsce
b)   kulturowego: zwyczaje, kuchnia, język/ gwara/, strój, legendy
c)   historycznego: bohaterowie, wydarzenia.
 
 



 
 

§ 3
Informacje o konkursie

1.Regulamin konkursu jest dostępny na stronach  internetowych 
  Organizatorów:
 www.czorsztyn.pl, www.lapszenizne.pl,
www.facebook.com/Centrum-Kultury-Gminy-Czorsztyn, 
 www.facebook.com/LapszeNizne.Gmina,
www.facebook.com/ngo.sprezyna
2. Osoba do kontaktu z ramienia organizatorów:  
a)  Natalia Niemiec (tel. 512858176), 
b)  Artur Majerczak - dyrektor Centrum Kultury Gminy Czorsztyn  
     (tel. 182750982, 506623891)

 
§ 4

Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do:
1.  dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym;
2.  uczniów klas I-IV szkół podstawowych; 
3.  uczniów klas V-VIII szkół podstawowych;
4.  zespołów (rodzin i instytucji).
 

§ 5
 Warunki uczestnictwa

1.  Samodzielne zbudowanie latawca w dowolnym  rozmiarze.
2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką.
3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej,
     czy też innego materiału przewodzącego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca.
      Nie będą przyjmowane latawce gotowe-kupione.

 
 
 



 
§ 6

Kryteria oceny prac
1.  Nawiązanie do tematu przewodniego tegorocznego konkursu.
2.  Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
3.  Zdolność lotu.
4.  Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez 
     Organizatorów.
5.  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
      zastosowanie się do regulaminu. Zgłoszenie prac do konkursu 
      jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
      na rzecz Organizatorów, 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
      Organizatorów oraz w Internecie.

 
§ 7

Termin i warunki dostarczenia prac
Zgłoszenia do konkursu oraz konkurs odbędą się w dniu 
12 października 2019 roku podczas „Rodzinnego pikniku z
latawcem” (zgłoszenia od 09.00 do 10.00 w dniu pikniku), który
zorganizowany zostanie na Przełęczy nad Łapszanką (koło
kapliczki) w gminie Łapsze Niżne.

 § 8
Nagrody

Zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach są
uczestnicy, których latawiec otrzyma największą liczbę punktów.
Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 
§ 9

Postanowienia końcowe
Organizatorzy zapewniają transport uczestnikom pikniku z
poszczególnych miejscowości gmin. Organizatorzy zapewniają
poczęstunek dla uczestników konkursu.


