
REGULAMIN KONKURSU  

 „LATAWCE, DMUCHAWCE”  
 

ORGANIZATOR 

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 

 

CELE KONKURSU  

1. Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych i plastycznych. 

2. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i uzdolnień plastycznych i technicznych. 

3. Popularyzowanie zabawy latawcem jako sposobu na spędzanie wolnego czasu. 

ZASADY UCZESTNICTWA  

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7- 19 lat i przeprowadzony zostanie 

w 2 kategoriach wiekowych: 

kategoria I: 7 - 13 lat  

kategoria II: 14 - 19 lat 

 

2. Uczestnicy konkursu powinni samodzielnie wykonać latawiec w konstrukcji płaskiej 

(posiadający tylko jedną płaszczyznę nośną oraz ustatecznienie w postaci jednego ogona lub 

kilku) lub przestrzennej (latawiec może mieć kilka płaszczyzn nośnych, ale nie może mieć 

ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie związanych z latawcem, 

spełniających rolę stateczników, takich jak flagi, taśmy ozdobne, spadochron). 

3. Format latawca i technika jego wykonania są dowolne. 

4. Ogon latawca nie może być wykonany z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału 

przewodzącego. 

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA. 

6. Zdjęcie latawca wraz z jego autorem  i  wypełnioną kartą zgłoszenia należy przesłać do dnia 

20 sierpnia na adres mailowy: l.workiewicz@palacmlodziezy.pl  

7. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe.  

8. Wręczenie nagród laureatom wraz z puszczaniem latawców będzie jednym z punktów 

koncertu, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia 2020. 

OCENA JURY 

1. Komisja oceniająca w swojej ocenie bierze pod uwagę pomysłowość, staranność i estetykę 

wykonania latawca. 

2. Werdykt jurorów jest ostateczny. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Uczestnicy konkursu zobowiązują się, iż nie będą rościć żadnych praw z tytułu publikacji 

ich prac i danych w środkach masowego przekazu oraz zezwalają na ich wykorzystanie 

przez organizatorów  w celach promocyjnych. 

2. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie. Zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych należy podpisać i dostarczyć wraz z kartą zgłoszenia. 

3. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją  niniejszego regulaminu.  

 

Koordynatorem konkursu jest Łukasz Workiewicz 

 l.workiewicz@palacmlodziezy.pl  

 

 


