REGULAMIN KONKURSU
"BASEN WIDZIANY OCZAMI DZIECKA"
Organizator konkursu:
Kompleks Sportowo-Rekreacyjny "Hala-Basen" OSiR
ul. Partyzantów 31 A
19-500 Gołdap
I. Cele konkursu
• Upowszechnienie wiedzy na temat korzyści, jakie wiążą się z pływaniem
II. Zasady uczestnictwa
• W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I-VI szkół podstawowych.
• Uczestnik przygotowuje autorski rysunek i dostarcza go do recepcji Kompleksu.
• Rysunek może być wykonany dowolną techniką (ołówek, kredki, farby).
• Wymiary rysunku nie mogą być mniejsze niż format A4.
• Układ rysunku (pion/poziom): dowolny.
• Rysunek powinien zawierać tytuł: „BASEN WIDZIANY OCZAMI DZIECKA”
• Rysunek ma być związany tematycznie z basenem.
Tytuł i treść rysunku:
„BASEN WIDZIANY OCZAMI DZIECKA”
• Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat pływania i korzyści z tego
wynikające.
• Kształtowanie u dzieci świadomości, że sport to zdrowie.

• Rysunek oprócz treści musi zawierać następujące informacje:
- Imię i Nazwisko autora
- Pełna nazwa i adres szkoły
- klasa

* Rysunek prosimy przynosić do 17 listopada 2013 r. na adres Kompleks Sportoworekreacyjny "Hala-Basen" OSiR przy ulicy Partyzantów 31 A, 19-500 Gołdap.
• Rozstrzygnięcie konkursu 20 listopada 2013 r.
• Przyniesione rysunki nie będą uczestnikom zwracane.
• Wszystkie nadesłane rysunki stają się własnością Organizatora i pozostają
w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym OSiR w Gołdapi.
• Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, że rysunek jest oryginałem
autora, a jej treść nie jest plagiatem.
• Wszystkie rysunki zostaną wywieszone na tablicy informacyjnej w Kompleksie.
III. Nagrody
• Nagrody przyznaje jury wybrane przez organizatora konkursu.
• Komisja konkursowa przy ocenie weźmie pod uwagę zgodność z tematyką,
oryginalność pomysłu, walory estetyczne, atrakcyjność treści i przekazu.
• Nagrodą główna jest karnet na pływalnię ufundowany przez pana Wojciecha
Małyszko (Taxi 9).
• Pozostałe wyróżnione prace zostaną nagrodzone drobnymi upominkami.
• Decyzja jury jest ostateczna.

IV. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych osób
nagrodzonych.
• Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
• Informacja o konkursie będą publikowane na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Gołdapi, Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego "Hala-Basen" OSiR, Gołdap.org,
Gołdap z bliska i Gołdap.info
• Rozstrzygnięcie jury konkursu jest ostateczne.

