
REGULAMIN I RODZINNEGO KONKURSU NA  LATAWCA 

 

I. Organizator: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Lubaniu. 

II. Terminarz i miejsce konkursu: 

Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 11 sierpnia 2022 roku w sekretariacie Biblioteki, telefonicznie pod 

numerem 75-722-24-69 lub elektronicznie pod adresem: konkurs@bibliotekaluban.pl, zgłoszenie po-

winno zawierać nazwę zawodnika lub grupy i telefon kontaktowy. 

Pokazy, ocena i wręczenie nagród odbędzie się 12 sierpnia 2022 roku o godz. 12.00 (zbiórka w Rynku, 

pod Biblioteką). 

III. Cele konkursu: 

a) rozbudzanie zainteresowań majsterkowaniem, 

b) rozwijanie pomysłowości oraz zdolności manualnych,  

c) odreagowanie emocjonalne poprzez pobudzanie wyobraźni technicznej, 

d) wzmacnianie więzi rodzinnych, wynikających z pracy i wzmacnianie wzajemnego zaufania 

między dzieckiem i dorosłym 

e) pokonywanie własnych słabości w odnoszeniu sukcesów i porażek. 

IV. Uczestnicy i przepisy techniczne: 

a) uczestnikami mogą być osoby indywidulne lub grupy rodzinne bez ograniczeń wiekowych,  

b) w konkursie mogą startować latawce dowolnej konstrukcji, 

c) ocenie podlegają tylko latawce wykonane własnoręcznie,  

d) długość holu dowolna,  

e) każdy zawodnik lub grupa może zademonstrować tylko jeden latawiec, 

f) przy starcie zawodnik może mieć pomocników, jednakże zawodnik musi osobiście holować 

swój latawiec (w przypadkach uzasadnionych latawiec może holować osoba wyznaczona 

przez organizatora), 

g) zabrania się stosowania drutów i linek metalowych jako holu latawca oraz umieszczenia na 

latawcach materiałów łatwopalnych i niebezpiecznych,  

h) starty latawców odbywają się w miejscu wyznaczonym przez organizatora. 

V. Tryb dokonywania ocen i nagrody:  

a) komisja konkursowa zostanie ustalona przez Organizatorów, 

b) latawce będą oceniane w dwóch kategoriach: 

 ogólne wrażenie (wykonanie, wygląd latawców- estetyka), 



 wysokość i długość lotów 

c) o doborze metody punktowania za lot i wykonanie latawca decyduje komisja konkursowa.  

d) liczbę nagrodzonych zawodników ustalają Organizatorzy. 

e) zdobywcy czołowych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują nagrody rze-

czowe ufundowanie przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. M. Konopnickiej w 

Lubaniu.  

VI. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:  

a) wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych 

osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

b) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty 

działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem po-

stanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyło-

nienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiado-

mości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z 

Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). 

Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych. 

c) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi 

podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji 

niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy 

przeprowadzaniu Konkursu. 

c) dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną 

niezwłocznie usunięte 

d) administratorem danych jest Organizator. 

VII. Przepisy końcowe: 

a) uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 

a niewłaściwa postawa sportowa spowoduje wykluczenie z zawodów. 

b) sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga komisja sędziowska. 

c) organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie. . 

 


