REGULAMIN KONKURSU „ROBOT DLA BAJTLI”
§ 1. Organizator
Organizatorem Konkursu [dalej zwanego „Konkursem”] „ROBOT DLA BAJTLI” jest Kali
Sie Bajtlom Śląska Fundacja Wspomagająca Rozwój Dzieci z siedzibą w Zabrzu.
§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest zachęcenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych do zdobywania wiedzy
z robotyki, informatyki i matematyki w formie zabawy.
§ 3. Czas trwania konkursu
Konkurs rozpocznie się w dniu 01.04.2019 r. i trwać będzie do dnia 25.10.2019 r.
§ 4. Temat Konkursu
Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy przedstawiającej wymyślonego robota
w dowolnej technice, realnego do zbudowania. Robot nie może być mniejszy niż 1 metr oraz
szeroki co najmniej na 50 cm; tym samym nie może być większy niż 2,5 metra i nie szerszy
niż 2 metry. Tematyka prac musi nawiązywać do zagadnień robotyki. Należy również podać
nazwę robota, jak również uzasadnić i opisać do czego ma służyć [do 10 zdań opisu].
§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Każdy zgłoszony projekt jest wykonany przez 1 autora.
3. Każda praca musi być wykonana samodzielnie.
4. Projekty mogą być wykonane dowolną techniką i dowolnym programie, ale zapisane
w formacie jpg lub pdf.
5. Prace

muszą

zostać

przesłane

do

dnia

25.10.2019

na

adres

mailowy:

rojber@kalisiebajtlom.pl
6. Praca musi być podpisana w treści maila imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą
urodzenia. W przypadku osób niepełnoletnich należy również podać numer
kontaktowy do rodzica/prawnego opiekuna.
7. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw
autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.

9. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie wraz z podpisaną pracą
zgłoszenia udziału w konkursie, stanowiącego załącznik do Regulaminu, w przypadku
dziecka podpisane przez ustawowego przedstawiciela uczestnika Konkursu.
10. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia udziału Organizatorowi jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

Telefon kontaktowy: 509429409
e-mail: rojber@kalisiebajtlom.pl
§ 6. Organizacja i przebieg Konkursu
1. Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później niż do
30.11.2019 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac
konkursowych w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację na stronie
internetowej oraz poprzez ich prezentację w formie wystawy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku zbyt małej
liczby zgłoszonych prac.
§ 7. Nagrody
Organizator zapewnia następujące nagrody:
I miejsce: Zwiedzanie FABRYKI ROBOTÓW z maksymalnie 3 członkami rodziny oraz
autentyczna miniaturka zwycięskiego robota, którą wykona Sebastian Kucharski.
II miejsce: Nagroda pocieszenia.
III miejsce: Nagroda Pocieszenia.
Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kalisiebajtlom.pl
i na Facebooku w terminie do 30.11.2019 r.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez
Organizatora, nie później niż do dnia 31.01.2020 r.

