
REGULAMIN KONKURSU
 

Na projekt koszulki Szkoły Akrobacji

§ 1 Postanowienia Ogólne 
1. Organizatorem konkursu „Na projekt koszulki Szkoły Akrobacji”, zwanego dalej konkursem, jest 

Szkoła Akrobacji szybowcowej działająca w ramach Aeroklubu Częstochowskiego. 

2. Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia 

konkursu i wygasa z dniem jego zakończenia. 

3. Konkurs skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku, płci, czy wyznania. W przypadku 

osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Konkurs rozpoczyna się 4 marca 2013 roku. Nadsyłanie prac konkursowych trwa od 4 marca 

2013 r. do 28 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników odbędzie w dniu 30 kwietnia 2013 r., na stronie 

internetowej www.akroszybowce.pl. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach 

konkursu poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail, z którego wysłane zostało zgłoszenie.

5.  Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu koszulki Szkoły Akrobacji, który zostanie 

później wydany w serii koszulek.

6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

7. Regulamin dostępny jest na stronie www.akroszybowce.pl. 

§ 2 Zasady konkursu 
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na podany w §3, pkt 1 adres e-mail 

projektu koszulki Szkoły Akrobacji. Prace powinny być wykonane w formie grafiki wektorowej, 
wskazane jest nadesłanie wizualizacji umieszczenia projektu na koszulce. Tematyka musi być 

związana z akrobacją szybowcową oraz nawiązywać do Szkoły Akrobacji Szybowcowej.

2. Prace niekompletne, w rażący sposób łamiące postanowienia niniejszego regulaminu lub 

nadesłane po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie. 

3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która zdobędzie najwyższą liczbę punktów przyznanych 

przez Jury konkursu. 

4. Jury składa się z osób powołanych przez Organizatora konkursu do oceny nadesłanych prac.

 

§ 3 Przebieg konkursu 
1. Konkurs rozpoczyna się 4 marca 2013 r. i potrwa do 28 kwietnia 2013 r. włącznie. Prace 

należy przesyłać w formie wskazanej w §2, pkt 1., dołączając imię i nazwisko autora, na adres e-

mail: candiduscorvus@tlen.pl. 

http://www.akroszybowce.pl/
mailto:candiduscorvus@tlen.pl


2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.akroszybowce.pl w dn. 30 kwietnia 

2013r. 

§ 4 Nagrody 

1. Nagrodą główną w konkursie jest lot szybowcem dwumiejscowym MDM-1 Fox z instruktorem 

Szkoły na strefę akrobacji.

2. Zwycięski projekt zostanie opublikowany na serii koszulek.

3. Wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają koszulkę ze zwycięskim projektem.

§ 5 Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

uczestników wyłącznie w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem na adres e-mail 

podany w §3, pkt. 1. przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni 

od ogłoszenia wyników konkursu. Reklamacje wpływające po powyższym terminie nie będą 

rozpatrywane. 

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni 

od daty otrzymania reklamacji. 

3. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§ 6  Postanowienia końcowe 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia zwycięzcy.


