
REGULAMIN KONKURSU ZAWODY LATAWCOWE 
 
 

§ 1 
Organizator Konkursu: 
 
Organizatorami Konkursu o nazwie „ Zawody Latawcowe ” są: 

• KGW „Goździk” w Pustelniku, 

• Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie. 
 

Obsługa techniczna konkursu: 

Szkoła Podstawowa w Pustelniku. 

Patronat: 

• Wójt Gminy Stanisławów, 

• Proboszcz Parafii Pustelnik. 
 

§ 2 

 
Celem konkursu jest: 

1. Rozwijanie aktywności twórczej, wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności 
konstrukcyjnych. 

2. Popularyzowanie zabawy latawcem, jako sposobu na spędzanie wolnego 
czasu. 

3. Rozwój umiejętności plastycznych i technicznych i wśród dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. 
 

 
§ 3 

 
Założenia organizacyjne: 

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich zainteresowanych, w następujących 
kategoriach: 
 

• Dzieci i młodzież (do 16 roku życia):  
 

a) Kategoria 1: najładniejszy latawiec. 
b) Kategoria 2: najdłuższy/najwyższy lot 

 

• Dorośli (powyżej 16 roku życia): 
 

a) Najładniejszy latawiec i najdłuższy/najwyższy lot 
 

2. Prace konkursowe (latawce) muszą być pracami własnoręcznie wykonanymi,  
nie dopuszczamy do Konkursu kupionych, gotowych latawców. 



3. Prace mogą być wykonane w dowolnych technikach plastycznych oraz 
w dowolnym formacie. 

4. Do każdego latawca powinna być dołączona karteczka z opisem wg. 
poniższego wzoru: „Imię, nazwisko, nr telefonu, kategoria: dziecko – dorosły” 

5. Prace zgłoszone do konkursu będą zwracane autorom.  
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego 

wykorzystania prac do promocji konkursu w następujących polach 
eksploatacji: druk w dowolnej liczbie i dowolnym nakładzie, używania ich w 
Internecie. 

7. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie danych 
osobowych, w tym wizerunku publikacjach i w Internecie przez organizatora  
i partnerów konkursu. 

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie 
konkursowej. 

9. Obowiązkowa jest obecność wykonawcy podczas konkursu, pracę zbiorowe 
przyniesione przez osobę „trzecią” nie będą dopuszczone do konkursu 
 

 
§4 

 
Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników Konkursu: 
 

1. Prace należy dostarczyć w dniu  25 września 2021 r. na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Pustelniku, rejestracja zawodników od 9:00, start 
zawodów od godziny 10:00. 

2. Podczas konkursu – musi być osobiście osoba, która wykonała latawiec 
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez 

Organizatora. 
4. Jury pod uwagę weźmie: 

 
▪ Dzieci: 

 
✓ Kategoria 1: 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• samodzielność, 

• staranność,  
 

✓ Kategoria 2: 

• skuteczność i wysokość lotu latawca 

  

▪ Dorośli: 
 

• jakość wykonania, 

• oryginalność, 

• staranność,  

• skuteczność i wysokość lotu latawca 
 
 



5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. Lista laureatów zostanie 
ogłoszona w dniu zawodów. 
 
 

§5 

Nagrody: 

1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują słodkie upominki. 
2. Jury wśród uczestników zawodów wyłoni zwycięzców. Organizator zastrzega 

sobie jednak w wyjątkowych okolicznościach możliwość rezygnacji z 
przyznania poszczególnych miejsc, a także przyznanie wyróżnień. 

3. W kategorii „Dzieci” jury przewiduję po 3 nagrody, w każdej z kategorii. 
Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. 

4. W kategorii „Dorośli” nagrodzony zostanie tylko jeden zwycięzca, który 
otrzyma puchar. 
 

§6 
Pozostałe informację: 

1. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. 
2. Informacje nie zawarte w regulaminie oraz ich rozstrzyganie leży w 

kompetencji organizatorów. 
3. Organizator zastrzegał sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie 

niezależnych m.in. z powodu COVID-19. 
4. Udział w „Zawodach Latawcowych” jest jednoznaczny z akceptacją 

powyższego regulaminu. 
5. Wszystkie pytania proszę kierować do lub Gminnego Ośrodka Kultury  

w Stanisławowie +48 (25) 75 75 007, +48 884 765 777. 
6. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest: 

• karta zgłoszeniowa i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych załącznik nr 1 do regulaminu, 

• informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu 

plastycznego „Zawody Latawcowe” – załącznik nr 2 do regulaminu. 

 


