REGULAMIN KONKURSU
„MOJA ZWIADOWCZA PRZYGODA”
1.Nagrody:
I miejsce:
Szkoła Zwiadowców na zamku Grodziec - 07.08.2017 - 19.08.2017
lub
Szkoła Szermierki Historycznej w Pałacu w Żelazno - 26.06. 2017 – 08.07.2017
lub
Półkolonie „Wakacje z przygodą” w zamku Dobra - wybrane 2 turnusy.
Laureat sam wybiera ofertę. Dla osób, które już zarezerwowały i opłaciły którąś z powyższych ofert,
możliwy jest zwrot pieniędzy. W razie gdyby laureat nie mógł skorzystać z nagrody organizator
oferuje zamianę na inną z oferty ECK.
- Koszulka zwiadowcy
- Książki wydawnictwa Jaguar

II miejsce:
- Prawdziwy drewniany łuk i 3 strzały. Łuk wykonany zgodnie z dawnym rzemiosłem z drewna
wiązowego przez Tomasza Bolik – łuki naturalne. Siła i długość naciągu łuku: 12kg/28”
- Koszulka zwiadowcy
- Książki wydawnictwa Jaguar

III miejsce:
- Wełniany kaptur zwiadowcy uszyty na podstawie ikonografii średniowiecznej.
- Koszulka zwiadowcy
- Książki wydawnictwa Jaguar

10 pakietów za udostęponienie postu na Facebooku.
Wśród osób, które udostępnią konkurs rozlosujemy 10 pakietów: koszulka zwiadowcy + książka

2. Zadanie

I. Etap. Aby przejść pierwszy etap należy udostępnić wpis (LINK) na swojej osi czasu oraz napisać
krótko w komentarzu w jakiej książce chciałbyś/chciałabyś przeżyć swoje wakacje i dlaczego. Wśród
wszystkich osób rozlosujemy 10 pakietów koszulka + książka.
II. Etap. Aby wziąć udział w rywalizacji o główne nagrody, w kreatywny sposób przedstaw swoją
wymarzoną przygodę w świecie Zwiadowców. Liczymy na Waszą wyobraźnię. Twoja historia może
być zupełnie wyjątkowa. Nowe postacie, nowe stworzenia, nowy świat... co tylko zapragniecie.
Przygodę należy przedstawić za pomocą słów i obrazów. Możesz więc napisać ilustrowane
opowiadanie, narysować komiks lub nagrać film. Jeśli masz inny pomysł na połączenie obrazu ze
słowem... śmiało! Nie stawiamy ograniczeń.
2. Prace należy wysyłać do 30.04.2017r. Liczy się data stempla pocztowego. Wyniki zostaną
opublikowane 21.05.2017 na stronie koloniena5.pl oraz na facebooku.
3. Prace zostaną ocenione przez grupę pracowników firmy Europejskie Centrum Kształcenia z
uwzględnieniem wieku uczestników.
4. Uczestnikami konkursu mogą być osoby w wieku 9-17 lat.
5. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę.
6. Pracę należy podpisać oraz dołączyć do przesyłki kopertę z Kartą uczestnika.
7. Praca konkursowa nie mogła i nie może brać udziału w innych konkursach.
8. Prace cyfrowe powinny zostać nagrane na nośnik CD, DVD lub USB w popularnym formacie typu
.avi (filmy) lub .jpg (obrazy). Prace, które z jakiegoś powodu nie będą mogły być odczytane będą
zdyskwalifikowane.
9. Organizatorem konkursu jest firma Europejskie Centrum Kształcenia www.koloniena5.pl
10. Sponsorami nagród jest Europejskie Centrum Kształcenia oraz wydawnictwo Jaguar.
11. Uczestnik konkursu zaświadcza, że praca jest jego autorstwa i posiada do niej
pełne prawa. W razie wątpliwości organizator może domagać się potwierdzenia autentyczności
pracy. Biorąc udział w konkursie zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych
oraz publikację przesłanej pracy w internecie.
12. Nadesłane prace nie będą odsyłane i przechodzą na własność Europejskiego Centrum Kształcenia.
13. W razie gdyby laureat 1. miejsca nie mógł skorzystać z nagrody, organizator wręczy nagrodę
zastępczą.
14. Nagrody nie mogą zostać wypłacone w postaci pieniężnej.
15. Nagrody przedstawione na plakacie mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych
przedmiotów. Przedstawione książki to jedynie propozycje. W nagrodach mogą pojawić się inne
tytuły wydawnictwa Jaguar.

