REGULAMIN KONKURSU
„JAK TO SIĘ ROBI? – czyli rower bez tajemnic!”

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy

regulamin

określa

zasady,

zakres

i

warunki

uczestnictwa

w

konkursie

prowadzonym w ramach kampanii edukacyjnej „Rowerowy Maj”, we Wrocławiu, edycja 2018.
§ 2.
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski Wrocławia, Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa
Sp. z o.o., Dolnośląski Festiwal Rowerowy Sp. z o.o.
§ 3.
Organizator

jest

odpowiedzialny

za

przeprowadzenie

konkursu,

wyłonienie

zwycięzców

i poinformowanie ich o wygraniu konkursu, a także za wydanie nagród.
§ 4.
Konkurs odbywa się w dniu 21 kwietnia 2018 roku, w godz. 9:00-10:45, w trakcie Dolnośląskiego
Festiwalu Rowerowego, w Hali Stulecia we Wrocławiu, przy ul. Wystawowej 1.
§ 5.
Celem konkursu jest promocja akcji edukacyjnej „Rowerowy Maj” odbywającej się we Wrocławiu w
dn. 1-31.05.2018, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywności, rekreacji, popularyzacji rowerów
jako środka transportu wśród dzieci i młodzieży, a także edukacja w zakresie umiejętności obsługi
rowerów.
§ 6.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej: www.festiwalrowerowy.eu
oraz www.facebook.com/DolnoslaskiFestiwalRowerowy/
§ 7.
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich szkół podstawowych oraz punktów
przedszkolnych z terenu Gminy Wrocław, także tych zaangażowanych w akcję „Rowerowy Maj”.
§ 8.
Uczestnikami konkursu są uczniowie (dwie osoby do wykonania zadania głównego oraz grupa kibiców
licząca minimum 3 osoby z jednej szkoły/przedszkola), wybrani przez nauczycieli/koordynatorów akcji
do udziału w konkursie, którzy zostaną prawidłowo zgłoszeni do udziału w konkursie i pod opieką
nauczycieli pojawią się 21 kwietnia 2018, o godz. 9:00 we wrocławskiej Hali Stulecia gdzie

samodzielnie wykonają zadanie konkursowe polegające na jak najszybszej naprawie dętki rowerowej.
Oprócz dwuosobowej drużyny reprezentującej daną szkołę, nagrodzona zostanie też ta grupa
kibiców, która będzie najlepiej kibicować swojej drużynie.
§ 9.
Udział szkół i przedszkoli w konkursie jest bezpłatny.

ROZDZIAŁ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
§ 10.
Nauczyciele/koordynatorzy zgłaszają chęć udziału swojej grupy uczniów w konkursie do dnia 13
kwietnia 2018 roku, drogą mailową, na adres daniel.chojnacki@um.wroc.pl
§ 11.
Nauczyciele/koordynatorzy deklarują mailowo:
- wystawienie dwuosobowej drużyny, która weźmie udział w zadaniu konkursowym, na scenie
głównej Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego w dniu 21.04.2018,
- liczbę osób w drużynie dopingującej
- opiekę nad grupą uczniów w trakcie inauguracji akcji Rowerowy Maj w Hali Stulecia 21 kwietnia
2018 roku, w tym także w trakcie trwania konkursu „Jak to się robi, czyli rower bez tajemnic”
- zebranie zgód na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka od rodziców lub opiekunów
prawnych, w ramach prowadzonego konkursu przez jego organizatorów i placówkę oświatową do
której uczęszcza uczeń.
§ 12.
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu, utrzymania oraz zakwaterowania uczestników, opiekunów
i Koordynatorów.
§ 13.
Nadesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu Konkursu.

§ 14.
Przystąpienie do Konkursu a tym samym akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez opiekuna
prawnego ucznia zgody na nieodpłatne opublikowanie, wykorzystanie imienia, nazwiska oraz
wizerunku ucznia, na co opiekun prawny wyraża zgodę pozwalając na udział swojego
dziecka/podopiecznego w konkursie.

ROZDZIAŁ 3
ZASADY KONKURSU

§ 15.
Warunkami udziału w konkursie są:
a) wysłanie we wskazanym terminie do 13 kwietnia 2018 roku włącznie, wypełnionego
prawidłowo

formularza

zgłoszeniowego

oraz

stawienie

się

drużyny

wraz

z

opiekunem/koordynatorem 21.04.2018 o godz. 9:00 na inauguracji akcji „Rowerowy Maj” w
trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego 2018, który odbędzie się we wrocławskiej Hali
Stulecia przy ul. Wystawowej 1.
b) Wydelegowanie 2 uczniów/przedszkolaków do udziału w rywalizacji na jak najszybszą
naprawę dętki rowerowej. Zadanie konkursowe zostanie poprzedzone warsztatami z
prawidłowego łatania dziur w dętkach rowerowych.
c) Doping swojej drużyny, który może być przeprowadzony a pośrednictwem: okrzyków,
strojów, transparentów oraz innych form zagrzewania do działania.

§ 16.
Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach:
a) Przedszkola
b) Szkoły podstawowe

§ 17.
Akcesoria potrzebne do prawidłowego wykonania zadania konkursowego (koło, łatki, klej, pompki)
zapewnia organizator.

§ 18.
Zadanie konkursowe dwuosobowej drużyny polega na jak najszybszym wykonaniu następujących po
sobie czynności:
1. Zdjęcie opony
2. Wyjęcie dętki
3. Naklejenie łatki w dowolnym miejscu
4. Wsadzenie dętki w obręcz rowerową („rafkę”)
5. Założenie opony
6. Napompowanie koła

§ 19.
Zwycięzcą w danej kategorii zostaje drużyna, która jak najszybciej wykona zadanie konkursowe.
§ 20.
Rywalizacja odbywa się do momentu prawidłowego wykonania przez pierwsze trzy drużyny w danej
kategorii zadania konkursowego.
§ 21.

Zadanie konkursowe dla dopingującej drużyny polega na jak najlepszym dopingu wyrażonym
słowami, okrzykami, strojem, transparentami innymi przygotowanymi sposobami.
Najbardziej kreatywny doping zostanie wybrany przez 3-osobowe jury, w skład którego wejdzie 3
przedstawicieli organizatorów, a wszystkie osoby wchodzące w skład zwycięskiej, dopingującej
drużyny zostaną nagrodzone upominkami od organizatora i sponsorów konkursu.

ROZDZIAŁ 6
NAGRODY
§ 22.
Nagrodami w konkursie są:
1) dla3 najlepszych, dwuosobowych drużyn w każdej kategorii, które w najszybszym czasie
wykonały prawidłowo zadanie konkursowe: atrakcyjne pakiety nagród od organizatora i
sponsorów konkursu
2) dla 2 najlepszych drużyn dopingujących (po jednej w kategorii): atrakcyjne nagrody od
organizatora i sponsorów konkursu
3) dla wszystkich drużyn dwuosobowych biorących udział w wykonywaniu zadania
konkursowego – pakiety upominków od organizatora i sponsorów konkursów.

§ 23.
Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość pieniężną.
§ 24.
Osoby nagrodzone nie mogą przenieść praw do przyznanych im nagród na osoby trzecie.
§ 25.
Wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu konkursu, w dniu imprezy, do godz. 11:00.
§ 26.
Nagrody muszą zostać odebrane osobiście.

ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 26.
Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
§ 27.
Niniejszy

regulamin

jest

jedynym

i

wyłącznym

dokumentem

określającym

zasady

i warunki prowadzenia Konkursu.
§ 28.
Organizator może wykluczyć placówkę z udziału w konkursie w przypadku naruszenia postanowień
niniejszego Regulaminu.
§ 29.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające dostarczenie
zgłoszenia konkursowego.
§ 30.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania
przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
§ 31.
Kwestie nieuregulowane w regulaminie oraz wszelkie wątpliwości interpretacyjne związane ze
stosowaniem regulaminu rozstrzygane są przez Organizatora.
§ 32.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym momencie jego trwania, bez
podania przyczyny.
§33.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za życie i zdrowie uczestników konkursu.

