REGULAMIN KONKURSÓW ODBYWAJĄCYCH SIĘ PODCZAS FESTYNU MAJOWEGO
W GDYNI WIELKIM KACKU W DNIU 3 MAJA 2018
1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są konkursy, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 poniżej, odbywające
się na potrzeby wydarzenia pn. "Majowy Festyn Rodzinny przy Źródle Marii w Gdyni Wielkim Kacku",
organizowanego w dniu 3 maja 2018 r. przez Radę Dzielnicy Wielki Kack za pośrednictwem firmy SMILE
REPREZENT.
2. Regulamin konkursów: "Znajomość Hymnu Polski" i "Rodzinny quiz wiedzy o dzielnicy Wielki Kack"
2.1 W konkursach wziąć mogą udział:
1) Dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat (konkurs "Znajomość Hymnu Polski” )
2) Dorośli ( konkurs "Rodzinny quiz wiedzy o dzielnicy Wielki Kack”)
2.2 Udział w konkursach jest dobrowolny.
2.3 Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursach, na znak konferansjera podnoszą rękę.
2.4 Konferansjer wybiera każdorazowo 5 osób, które zaprasza na scenę, w celu uczestniczenia
w konkursie.
2.5 Osoby biorące udział w konkursach muszę przedstawić się imiennie na scenie.
2.6 Każda osoba odpowiada na trzy pytania.
2.7 Za każdą poprawną odpowiedź przyznawany jest jeden punkt.
2.8 Złe odpowiedzi nie są brane pod uwagę w punktacji.
2.9 W razie remisu przygotowana jest dogrywka, która wyłoni zwycięzcę.
2.10 Nagrody przyznawane w każdym z konkursów nie przekraczają wartością kwoty zwolnienia
z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
2.11 Nagrody wręczane są na scenie po zakończeniu każdego z konkursów.
2.12 Nagrody nie podlegają negocjacjom, wymianie, ani reklamacjom.
3. Regulamin konkursu: "Nagroda niespodzianka"
3.1 W konkursie wziąć mogą udział dzieci w wieku od lat 6, młodzież i dorośli.
3.2 Udział w konkursie jest dobrowolny.
3.3 Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie, na znak konferansjera podnoszą rękę.
3.4 Konkurs podzielony jest na 5 kategorii. W każdej kategorii konferansjer wybiera 5 osób,
które zaprasza na scenę w celu uczestniczenia w konkursie.
3.5. Osoby biorące udział w konkursie muszę przedstawić się imiennie na scenie.
3.6 każda osoba wykonuje zadanie, które jest zakresem powiązane z daną kategorią:
a) Kategoria 1 - łamigłówki matematyczne
b) Kategoria 2 - rebusowe szaleństwo
c) Kategoria 3 - aktywność fizyczna
d) Kategoria 4 - szybki refleks
e) Kategoria 5 - wiedza ogólna
3.7 Za każde poprawnie wykonane zadanie uczestnik konkursu zostaje nagrodzony nagrodą
niespodzianką.
3.8 Złe odpowiedzi nie otrzymują nagrody.
3.9 Nagrody przyznawane w konkursie nie przekraczają wartością kwoty zwolnienia z podatku
dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
3.10 Nagrody wręczane są każdorazowo po poprawnym wykonaniu zadania przez uczestnika,
na scenie.
3.11 Nagrody nie podlegają negocjacjom, wymianie, ani reklamacjom.
4. Biorąc udział w konkursach, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 powyżej, uczestnik wyraża zgodę na
utrwalanie jego wizerunku w celach promocyjnych i dokumentacyjnych (w przypadku osoby
niepełnoletniej - jej udział w konkursie uwarunkowany jest zgodą rodzica lub prawnego opiekuna, który
wyrażając zgodę na udział dziecka w konkursie, jednocześnie akceptuje utrwalanie jego wizerunku
w celach promocyjnych i dokumentacyjnych).

