Regulamin
Organizatorzy
Organizatorami „Rodzinnego Pikniku z latawcem” wraz z
konkursem na najpiękniejszy latawiec są: Gmina Łapsze Niżne, Gminny Ośrodek
Kultury w Łapszach Niżnych z siedzibą w Niedzicy.
Tematem tegorocznego konkursu latawców jest „Moje Dziedzictwo - to co
dla mnie najważniejsze”
Cel konkursu
1. Wspólne, rodzinne spędzenie czasu oraz integracja dzieci i młodzieży.
2. Zwiększenie wiedzy wśród uczestników pikniku na temat lokalnego
dziedzictwa z wykorzystaniem dziedzictwa:
a) przyrodniczego: parki, rzeki, jeziora, góry, miejsce
b) kulturowego: zwyczaje, kuchnia, język/ gwara/, strój, legendy
c) historycznego: bohaterowie, wydarzenia.
Informacje o konkursie
1.Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych
Organizatorów:
www.lapszenizne.pl,www.gok.lapszenizne.pl
2. Osoba do kontaktu z ramienia organizatorów:
a) Krystyna Milaniak (tel. 603089332), (tel. 182629484)
Uczestnicy
Konkurs skierowany jest do:
1. dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym;
2. uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
3. uczniów klas V-VIII szkół podstawowych;
4. zespołów (rodzin i instytucji).
Warunki uczestnictwa
1. Samodzielne zbudowanie latawca w dowolnym rozmiarze.
2. Latawiec powinien być ozdobiony dowolną techniką.
3. Ogon nie może być wykonany z drutu, linki stalowej,
czy też innego materiału przewodzącego.
4. Warunkiem uczestnictwa jest indywidualne wykonanie latawca.

Nie będą przyjmowane do konkursu latawce zakupione (fabrycznie wykonane).
Kryteria oceny prac
1. Nawiązanie do tematu przewodniego tegorocznego konkursu „Moje
Dziedzictwo - to co dla mnie najważniejsze”.
2. Staranność wykonania oraz ozdobienie latawca.
3. Zdolność lotu.
4. Oceny każdego latawca dokonuje komisja powołana przez Organizatorów.
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zastosowanie
się do regulaminu.
Termin i warunki dostarczenia prac
Zgłoszenia do konkursu oraz konkurs odbędą się w dniu
24 września 2022 roku podczas „Rodzinnego pikniku z
latawcem” (rejestracja od 10.00 do 11.00 w dniu pikniku), który
zorganizowany zostanie na Przełęczy nad Łapszanką (koło kapliczki).
Nagrody
Zwycięzcami konkursu w poszczególnych kategoriach są uczestnicy, których
latawiec otrzyma największą liczbę punktów.
Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
Postanowienia końcowe
Organizatorzy zapewniają poczęstunek dla uczestników konkursu.

