Piknik Latawcowy
Tarnobrzeg, 24.10.2021 r.
Regulamin
I - Postanowienia ogólne
1. Organizatorem pikniku: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu.
Przy współpracy:
• Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Inter-Akcja" w Tarnobrzegu.
• Modelarnia przy Środowiskowym Domu Kultury TSM w Tarnobrzegu.
• Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Siarkowiec".
• Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
2. Termin i miejsce:
24 października 2021 r. w godzinach od godz. 1100 do godz. 1400
Jezioro Tarnobrzeskie - okolice Mariny
II - Cel konkursu
• Spotkanie sympatyków działań w tarnobrzeskich modelarniach.
• Wykonanie techniką dowolną latawców oraz ich prezentacja w locie podczas pikniku.
III - Uczestnictwo
Warunkiem uczestnictwa jest samodzielnie wykonany latawiec, w kategorii latawców:
• Płaskie,
• Skrzynkowe,
• Open (latawce fabryczne oraz własne bez ograniczeń wieku uczestnika konkursu).
Latawce w kategorii open będą podlegać ocenie tylko za lot .
Kategorie wiekowe:
I kategoria 8– 16 lat - latawce płaskie
II kategoria 8-16 lat - latawce skrzynkowe
III kategoria OPEN - bez ograniczeń wiekowych.
IV - Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu zgłaszają się z gotowym latawcem do biura organizacyjnego
do godz. 1030
2. Prezentacja i ocena latawców odbędzie się przed rozpoczęciem konkursu lotów.
3. Wszelkie produkty niezbędne do wykonania latawca oraz ich koszty leżą po stronie
uczestników konkursu.
V - Kryteria
Oceny rozstrzygnięcia konkursu dokona komisja powołana przez organizatora w oparciu
o następujące kryteria:
walory estetyczne, wygląd, oryginalność wykonania oraz lot modelu latawca (10-30 punktów).
W kategorii OPEN tylko ocena lotu modelu latawca (10-30 punktów).
VI - Nagrody
W konkursie zostaną przyznane statuetki za I,II i III miejsce w poszczególnych kategoriach.
Dyplomy dla wszystkich uczestników.
VII - Postanowienia końcowe
Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków
niniejszego regulaminu.
VIII - Zgłoszenia do konkursu
tel .695-613-191
lub email: jzak@op.pl
Do dnia: 22 października 2021 r. do godz. 1400
Zapraszamy
W przypadku niesprzyjających warunków
atmosferycznych(opady deszczu) piknik odbędzie się w innym terminie

Organizatorzy

