Wyskocz z nami ! Zimowe Szaleństwo w Starych Kiełbonkach 2015

REGULAMIN
Konkursu Kreatywnych Pojazdów Zjeżdżających
1. Organizatorem Konkursu są Skoczkowie Narciarscy ze Starych Kiełbonek.
2. Współorganizatorzy to: Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE” i Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach.
Udział w Konkursie
3. Udział w Konkursie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu kreatywnego pojazdu zjeżdżającego oraz
zaprezentowaniu go podczas plenerowego wydarzenia pod nazwą Zimowe Szaleństwo w Starych Kiełbonkach,
planowanego na przełomie stycznia i lutego 2015r.
4. Kreatywny pojazd zjeżdżający:


został wykonany przez drużynę liczącą od 2 do 6 osób, w tym 1 osobę pełnoletnią



został zgłoszony bezpośrednio do Organizatora najpóźniej w dniu odbycia się Zimowego Szaleństwa 2015



jest przygotowany do samodzielnego zjazdu po śniegu na trasie przygotowanej przez Organizatora podczas
Zimowego Szaleństwa 2015



nie stwarza jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników wydarzenia.

5. Wielkość, wygląd, użyte materiały oraz technika wykonania pojazdu są dowolne – na nich będzie opierał się wybór
najbardziej kreatywnego pojazdu. Dodatkowe kryterium oceny to jakość i efektowność zjazdu.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Zimowego Szaleństwa 2015. Dla zwycięskiej drużyny Organizator
przewiduje nagrody rzeczowe.
Dofinansowanie dla drużyny
7. Każda drużyna, która wypełni wniosek o dofinansowanie oraz szyfrowaną kartę drużyny, może otrzymać od
Organizatora wsparcie na wykonanie swojego pojazdu w formie zakupu potrzebnych materiałów. Nie można
otrzymać dofinansowania na zakup/ wynajem narzędzi, sprzętu oraz na wynagrodzenie dla wykonawców.
8. Wysokość przyznanego dofinansowania zależy od decyzji Organizatora i może się różnić od kwoty wpisanej we
wniosku, zależnie od projektu danego pojazdu oraz liczby zgłoszonych wniosków.
9. Wniosek i kartę drużyny można pobrać w sekretariatach: szkół podstawowych w gminie Piecki, Zespołu Szkół

w Pieckach, I LO w Mrągowie lub na stronie www.skoki.mazury.alefundacja.pl . Po wypełnieniu należy je złożyć
w zaklejonych kopertach w jednym z wyżej wymienionych miejsc do dnia 15 stycznia 2015r.
10. Trzyosobowa Komisja Oceniająca w imieniu Organizatora rozpatrzy wnioski i wybierze drużyny, które otrzymają
dofinansowanie. Informacje o wynikach zostaną ogłoszone w dniu 16 stycznia 2015r. na stronie
www.skoki.mazury.alefundacja.pl oraz przekazane każdej drużynie.
11. Zakupione materiały zostaną przekazane drużynom do dnia 20 stycznia 2015r.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Kontakt z nami:
Tomasz Rutkowski – Organizator: 669 067 162
Dariusz Romankiewicz: 661 946 065
Aleksandra Lemańska: 660 739 028
Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce,
którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży / Ośrodek Działaj Lokalnie

