
 

T A N I E C  O W A D Ó W
 1. CELE KONKURSU:

 a) rozwijanie aktywności twórczej
 b) rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz konstruktorskich umiejętności manualnych
 c) popularyzacja modelarstwa lotniczego
 d) wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym, więzi rodzinnych wynikających

ze współpracy
 e) promowanie  piękna  przyrody  Wyspy  Sobieszewskiej  oraz  edukacja  ekologiczna

 2. PRZYGOTOWANIA – WARSZTATY:
 a) Warsztaty  instruktażowe  „Tworzymy  Latawce”  odbędą  się  w  „Wyspie  Skarbów”  Gdańskiego

Archipelagu Kultury w Sobieszewie, Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 25 w
Świbnie oraz w Żuławskim Ośrodku Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

 b) Terminy warsztatów:
 8 kwietnia 2017 w godz. 10:00 – 14:00 – Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

nr 25 w Gdańsku Świbnie
 22  kwietnia  i  13  maja  2017  w  godz.  10:00  –  14:00  -  Żuławski  Ośrodek  Kultury  i  Sportu

w Cedrach Wielkich
 20 maja 2017 w godz. 10:00 – 14:00 – „Wyspa Skarbów” Gdańskiego Archipelagu Kultury

w Gdańsku Sobieszewie
 c) Warsztaty organizowane są z myślą o rodzinach, które wspólnie z dziećmi chcą łączyć zabawę

latawcami ze sztuką. Na warsztaty zapraszamy młodzież, grupy przyjaciół, hobbystów, amatorów
nietypowych, podniebnych konstrukcji. 

 d) Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnych instruktorów Annę i Artura Milarskich 
reprezentujących Fundację Strefa Mocy. http://www.fundacjastrefamocy.pl/

 3. TERMINY I MIEJSCE KONKURSU:
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 a) dostarczenie kart zgłoszeń najpóźniej do 25 maja 2017 r. (czwartek) do godziny 20:00 do siedziby

„Wyspy  Skarbów”  GAK,  ul.  Turystyczna  3,  80-680  Gdańsk  -  Wyspa  Sobieszewska  lub  drogą
elektroniczną na mail: wyspaskarbow@gak.gda.pl

 b) 28 MAJA 2017 r. (niedziela) - oficjalne rozstrzygniecie konkursu odbędzie się na plaży (wejście nr
16, skraj ul. Falowej). Uczestnikowi lub drużynie (rodzina, przyjaciele) zostanie przydzielony numer
ułatwiający odnalezienie twórcy i przyznanie oceny latawców i ich twórców.

 c) Organizatorzy przewidują trwanie wydarzenia od godz. 12:00 do 15:00. 
 Godz. 12:00 – rejestracja uczestników
 Godz. 12:30 – rozpoczęcie konkursu

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 a) Latawiec musi latać i musi przypominać owada.
 b) Latawiec powinien być wykonany własnoręcznie.
 c) Latawiec  może  być  zrobiony  i  ozdobiony  dowolną  techniką,  w  konstrukcji  płaskiej  lub

przestrzennej, w dowolnym rozmiarze.
 d) Hol  i  ogon  nie  mogą  być  wykonane  z  drutu,  linki  stalowej,  czy  też  innego  materiału

przewodzącego.
 e) Nagroda będzie przyznana za latawiec wykonany przez grupę przyjaciół (do 3 osób), przez rodzinę 

lub osoby indywidualne.

 5. DANE OSOBOWE:
 a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 b) Uczestnik  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  w  celach  związanych

z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych  w  celach  związanych  z  przeprowadzeniem  Konkursu  jest  dobrowolne,  przy  czym
stanowi warunek udziału w Konkursie.
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 c) Uczestnik wyraża zgodę na bezpłatne używanie i rozpowszechnianie wizerunku członków zespołu
biorącego udział w konkursie przez Gdański Archipelag Kultury będący Organizatorem konkursu
do  celów  reklamowych,  promocyjnych  i  marketingowych  w  związku  z  konkursem.  Wizerunek
może  być  wykorzystywany  na  polach  eksploatacji  obejmujących:  wprowadzenie  do  obrotu,
użyczanie,  rozpowszechnianie,  publiczne  udostępnianie,  zwielokrotnienie  dowolną  techniką
łączenie  z  tekstem,  zamieszczanie  w  materiałach,  publikacjach,  raportach  wydawanych  przez
Organizatora konkursu lub z jego udziałem.

 6. OCENY KAŻDEGO LATAWCA DOKONA JURY KONKURSOWE W SKŁADZIE:
 Anna Milarska – Wiceprezes Fundacji Strefa Mocy
 Andrzej Stelmasiewicz – Prezes Fundacji Wspólnota Gdańska
 Łukasz Żarna – Dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu 

 7. KRYTERIA OCENY:
 a) Zdolność lotu (wysokość i długość): 0  –  10 pkt.
 b) Wykonanie latawca tak, aby przypominało owada (estetyka): 0 – 10 pkt.

 8. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
 a) Najlepszych konstruktorów Jury nagrodzi według największej liczby punktów. Zwycięzcy otrzymają

dyplomy oraz nagrody finansowe.
 b) W 2017 roku Organizatorzy przewidują przyznanie dodatkowej NAGRODY PUBLICZNOŚCI za 

latawiec wzbudzający największy zachwyt i sympatię.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 a) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
 b) Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie się do regulaminu.
 c) Niemożność doręczenia nagrody rzeczowej lub wypłacenia nagrody pieniężnej z powodu podania

przez Uczestnika błędnych lub niepełnych danych powoduje, że prawo do nagrody wygasa, jeżeli
nagroda nie zostanie odebrana przez Uczestnika w inny sposób.

 d) Latawce  uczestników  nie  przechodzą  na  własność  organizatora,  a  uczestnik  zachowuje  pełne
prawa autorskie do zaprezentowanych latawców.

 e) Prezentując latawce uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie  praw  własności  intelektualnej,  dóbr  osobistych  i danych  osobowych  osób  trzecich,
które zostały umieszczone na latawcach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich,
uczestnik  zwalnia  Organizatora  z wszelkiej  odpowiedzialności  i oświadcza,  że  ponosi  pełną
odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

 f) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Wiążąca i
ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

 g) Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu Konkursu, a ponadto
prawo do zmiany Konkursu pod względem artystycznym i czasowym (bez uprzedniej konsultacji i
rekompensaty).

 h) W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informacje dotyczące konstrukcji latawca znajdziemy w:
1. A. Nowak, Technika kl. II, Warszawa 2002
2. U. Barff i J. Maier, Każde dziecko to potrafi, Warszawa 1995
3. W. Diem, Najpiękniejsze latawce – budowa i pilotowanie, Warszawa 2002
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