REGULAMIN UDZIAŁU W ZABAWIE
„ODKRYWCY STAREGO POLESIA”

§1. Informacje ogólne
1. Regulamin określa zasady udziału w zabawie zatytułowanej “Odkrywcy Starego Polesia”
2. Realizatorem jest Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani
3. Cel działania: zachęcanie do aktywności społeczno-kulturalnych
4. Działanie współfinansowane jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach
Programu Narodowego Centrum Kultury – Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2016, w
projekcie Poleskiego Ośrodka Sztuki.

§2. Uczestnicy i przystąpienie do zabawy
1. Dzieci staropoleskich przedszkoli oraz klas 1-3 szkół podstawowych wraz z
rodzicami/opiekunami.
2. Zadania można realizować w minimum dwuosobowych składach, tj. dziecko z
rodzicem//opiekunem
3. Do zabawy przystąpić można w dowolnym czasie, w terminie realizacji zadań
4. Przystąpienie do zabawy należy zadeklarować poprzez wpis na stronie portalu Facebook
https://www.facebook.com/odkrywcystaregopolesia/?fref=ts, bądź przesłanie wiadomości
e-mail na adres: biuro@spoleczniezaangazowani.pl. Należy podać imię, nazwisko i wiek
dziecka oraz imię i nazwisko rodzica/opiekuna biorącego udział w zabawie.
5. Wzięcie udziału w zabawie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publiczne
publikowanie wizerunku oraz prac wykonanych w czasie realizacji kolejnych zadań.

§3. Zadania
1. Uczestnikom wskazanych zostanie do realizacji łącznie 30 zadań do wykonania
2. Każde zadanie będzie punktowane oddzielnie, ilość punktów możliwych do uzyskania za
dane zadanie podawana będzie przy publikacji danego zadania.
3. Nie ma obowiązku realizacji wszystkich zadań. Należy jednak pamiętać, że w rankingu
liczy się suma wszystkich zebranych punktów.
4. Zadania będą zróżnicowane, a sposób ich wykonania powinien jasno wskazywać na
współpracę dziecka i rodzica/opiekuna :)
5. Realizacja zadań MUSI BYĆ UDOKUMENTOWANA. Sposoby dokumentowania realizacji
zawsze będą podawane przy publikacji danego zadania. (Przykłady: pieczęć na liście
zadań, dostarczenie wykonanej pracy plastycznej, fotografia itp.)
6. Kolejne zadania do wykonania publikowane będą na stronie www Realizatora oraz na
profilu Facebook: Odkrywcy Starego Polesia- cz. 2.
7. Każdy zespół pobiera udostępnioną kartę realizacji zadań, na której oznacza realizowane
zadania oraz zbiera pieczęci poświadczające wykonanie zadania. Karta jest
ZAŁĄCZNIKIEM KONIECZNYM do udokumentowania udziału w zabawie, a tym samym do
wpisania zespołu na listę rankingową.

§4. Terminy realizacji
1. Czas realizacji zadań: 20. września - 28. października 20116 r.
2. Czas dostarczenia list z potwierdzeniami oraz innymi dowodami wykonania zadań: 24 - 28
października do godziny 18.00.
3. Miejsce i godziny dostarczenia podane zostaną do wiadomości do 20 października br.
4. Ogłoszenie listy zwycięzców, wręczenie nagród oraz wernisaż prac: 6 listopada, godz.
16.00
5. Ogłoszona lista zwycięzców ma charakter ostateczny, nie przysługują odwołania.
§5. Nagrody
1. Aby uzyskać nagrodę warunkiem koniecznym jest udział w konkursie na określonych wyżej
zasadach oraz udokumentowanie tego
2. Na podstawie zgłoszeń i dostarczonych poświadczeń realizacji poszczególnych zadań
stworzone zostaną listy rankingowe w dwóch kategoriach: przedszkolaki oraz klasy 1-3
3. Nagrody otrzymają zespoły z obu list rankingowych, które zgodnie z uzyskaną punktacją
zajmą miejsca pierwsze, drugie i trzecie.
4. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe upominki.
§6. Komunikowanie się
1. W sprawach niejasnych, wątpliwych prosimy o kontakt z Realizatorem: koordynator
działania Agnieszka Reiske, mail: biuro@spoleczniezaangazowani.pl, tel. 508 38 88 40.
2. Wiadomości można przesyłać również przez portal społecznościowy Facebook, wprost ze
strony Odkrywcy Starego Polesia.

Zapraszamy do udziału i życzymy miłej zabawy w Odkrywców!
Zespół Stowarzyszenia Społecznie Zaangażowani

