Regulamin Konkursu Sportowego
Akcja „Aktywna wiosna”

ORGANIZATOR



Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Goworowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

WSPÓŁORGANIZATOR


Powiat Ostrołęcki

CELE KONKURSU






Zachęcenie osób do podejmowania aktywności fizycznej.
Propagowanie zdrowego stylu życia.
Rozwijanie umiejętności pozytywnej i motywującej rywalizacji.
Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby w rodzinie
i w społeczności lokalnej.
Poznanie walorów turystycznych naszego powiatu.

ADRESACI KONKURSU
Akcja skierowana jest mieszkańców Powiatu Ostrołęckiego i zostanie przeprowadzona w 4
kategoriach wiekowych:





przedszkolaki,
uczniowie klas I-III szkół podstawowych
uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
grupy (seniorzy, KGW, rodziny, nauczyciele, grupy formalne i nie formalne oraz inne)
z terenu powiatu ostrołęckiego.

ZASADY KONKURSU





Udział w akcji jest bezpłatny i dobrowolny.
Konkurs jest skierowany do wszystkich osób z podziałem na kategorie wiekowe:
przedszkolaki, klasy I-III; klasy IV -VIII i grupy.
Uczestnik zgłaszając się do konkursu musi wypełnić kartę zgłoszeniową oraz pobrać i
zarejestrować się w aplikacji Strava (https://www.strava.com/)
Przedmiotem konkursu jest udział w akcji, która będzie polegała na podejmowaniu
aktywności fizycznej w dwóch grupach sprawności
I - jazda na rowerze lub rolkach
II - marsz lub bieg.














Rejestrowanie aktywności odbędzie się za pomocą aplikacji Strava. Po zakończonej
każdej aktywności uczestnik robi zrzut ekranu, na którym musi być widoczny czas i
długość pokonanej odległości oraz imię i nazwisko lub nazwa grupy, a następnie
przesyłany na wyznaczonego e-maila. Uczestnikom na podstawie przesłanych
informacji będzie naliczana liczba punktów według przyjętej punktacji.
Do konkursu można dołączyć również w czasie trwania akcji.
Print screen (zrzut ekranu) powinien być przesłany pod wskazany adres e-mail:
aktywnawiosna@wp.pl w wyznaczonym terminie od 01 do 31 maja 2021 r.
Print screen (zrzut ekranu) wysłany e-mailem, zgłoszony po wyznaczonym terminie
nie będzie dopuszczony do konkursu.
Komisja konkursowa będzie powołana przez organizatorów i będzie przyznawać
punkty według przyjętych zasad.
O dochowaniu terminu dostarczenia zdjęć decyduje moment doręczenia.
Dostarczenie zdjęć bez zamieszczenia wszystkich danych, traktowane będzie jako
niespełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub
nierzetelnych danych.
Uczestnik akcji może brać udział nie więcej niż w jednej grupie sprawności.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 11.06.2021 r. na stronie www.spgoworowo.edu.pl
oraz www.goworowo.pl
Każdy uczestnik lub grupa musi przesłać m.in. jedno zdjęcie zrobione podczas akcji,
nie przesłanie zdjęcia traktowane będzie jako niespełnienie warunków uczestnictwa w
Konkursie.

NAGRODY



W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe za trzy pierwsze
miejsca.
Wręczenie nagród nastąpi po uzgodnieniu terminu ze zwycięzcami

POZOSTAŁE INFORMACJE






Zgłoszenie udziału do konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień
Regulaminu.
W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez uczestnika Konkursu,
Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Konkursie.
Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu oświadcza, że autor przesłanych
zdjęć wyraził zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i danych osobowych w
konkursie oraz zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela p. Agnieszka Dąbrowska
………………i Anna Wachowska – 29 76 15 246,
Przetwarzanie danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Uczestników Konkursu
jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie wyrażają zgodę na podanie do publicznej
wiadomości w dowolnej formie wyników konkursu, w tym ich nazwy, imion i
nazwisk, a także wizerunku.

