
 

 
 

 

 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC  

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 30 
 

REGULAMIN ZAWODÓW: „ŚWIĘTO LATAWCA 2017” 
 

 

 

1. ORGANIZATOR 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "HARC" 

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wolborska 30 

Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS 

KRS: 0000414408 NIP: 771-287-59-80 REGON: 101384560 

Tel./fax. +48 44 648 52 13, e-mail: stowarzyszenie@harc.com.pl 

adres strony internetowej:  www.harc.com.pl 

 

Partnerzy Święta: 

Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej 

Klub ODLOT, 

Sky Force Polskie Centrum Spadochronowe 

WenCel – Zefirek, 

Poland Kite Group, 

 

2. CELE KONKURSU: 

 

Celem konkursu jest propagowanie twórczości techniczno-plastycznej mieszkańców, rozwijanie 

wrażliwości estetycznej, rozwijanie potencjału twórczego; integracja pokoleniowa  

i środowiskowa. 

 

3. WARUNKI KONKURSU: 

 

 3.1  Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach 

 

  - latawce płaskie (latawiec płaski posiada tylko jedną płaszczyznę nośną oraz   

    ustatecznienie w postaci ogona (jednego lub kilku) 

  - latawce skrzynkowe (latawiec skrzynkowy może mieć kilka płaszczyzn nośnych,  

    ale nie może mieć ustatecznienia w postaci ogona lub innych elementów elastycznie  

    związanych z latawcem, spełniających rolę stateczników – takich jak flagi, taśmy  

    ozdobne, spadochrony, itp. 

  - open (kategoria otwarta dla wszystkich, dopuszczony jest start latawców  

    fabrycznych) 

 

 3.2 Warunki techniczne: 

  - latawiec musi być wykonany własnoręcznie, technika prac dowolna. 

  - latawiec musi być wykonany z drewna (bez balsy) i papieru. Dopuszcza się  
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    stosowanie tworzyw sztucznych na pokrycie. 

  - długość holu może być dowolna, nie może być wykonany z drutu, linki metalowej  

    lub innego materiału przewodzącego 

  - na latawcach nie mogą być umieszczane materiały łatwopalne i pirotechniczne. 

  - zabrania się stosowania lontu do uruchamiania dodatkowych efektów. 

  - z latawców nie wolno zrzucać przedmiotów nie wyposażonych w spadochrony lub  

    wstęgi hamujące. 

 3.3  Prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo przez uczestników (liczba  

  osób w grupie jest nieograniczona). 

 3.4 Latawiec powinien być podpisany (w dowolnej formie). 

 3.5 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jeden lub dwa latawce (płaski i skrzynkowy). 

 3.6 Prace oceniane będą pod kątem: 

  - oryginalności  pomysłu, 

  - estetyki wykonania, 

  - sposobu realizacji i zdobienia latawca 

  - wysokości lotu 

 3.7 Latawce gotowe, zakupione w sklepach, startują w kategorii open 

 3.8 Uczestnikiem Zawodów może być każdy w wieku 7-18 lat (za zgodą i pod opieką 

  pełnoletniego opiekuna ). 

 3.9 Osoby, które ukończyły 18 lat biorą udział w kategorii „open” 

 

4. TERMIN KONKURSU: 

 

Zawody odbędą się dnia 1 października 2017 na Lotnisku Aeroklubu Ziemi Piotrkowskiej. 

Początek imprezy godz. 10.00, rejestracja zawodników od godziny 9.00 

 

W przypadku zlej pogody Zawody odbędą się w dniu 8 października 2017 o godz. 10.00. 

 

5. WPISOWE I ŚWIADCZENIA: 

 

Wpisowe wynosi 5 zł od uczestnika. 

Wpisowe płatne przy rejestracji zawodników w dniu 1 października 2017 r w godz. 9.00-11.00. 

Wpisowe obejmuje każdego zarejestrowanego Zawodnika – w przypadku rejestracji grup  

( nie większych niż 6 osób ) – wpisowe obejmuje każdego Członka grupy (włącznie z 

opiekunem). 

 

W ramach wpisowego każdy ZAREJESTROWANY Uczestnik otrzymuje: 

    - ciepły posiłek ( zupa ) 

    - dostęp do ogniska i kijki do pieczenia kiełbasek  

     ( kiełbaski we własnym zakresie uczestników)   

 

- oraz kupon uprawniający Uczestnika do udziału w losowaniu dwóch nagród specjalnych: 

 

1.  Bezpłatnego skoku spadochronowego w tandemie pod opieką Instruktora 
     ( skok możliwy wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego ). 

   - kupon biorący udział w losowaniu jest kuponem na okaziciela / można go przekazać dowolnej    

      osobie 

  - warunkiem odbycia skoku spadochronowego jest waga ciała nie większa niż 100 kg i wzrost 

nie mniejszy niż 140 cm. 

2. Bezpłatnego lotu samolotem, lub szybowcem ( lot możliwy wyłącznie za pisemną zgodą 

rodzica/opiekuna prawnego ). 



6. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW: 

 

Zgłoszenia Uczestników do konkursu przyjmowane są mailowo w formie karty zgłoszenia  

na adres: stowarzyszenie@harc.com.pl.    

 

Oryginalna karta zgłoszenia musi zostać dostarczona Organizatorowi na starcie Zawodów 

podczas rejestracji Uczestników w dniu 01.10.2017 r w godz. 9.00-11.00. 
 

 

7. PROGRAM IMPREZY: 

 

9.00 - 11.00 – rejestracja Uczestników  

11.00 - 14.00 – zawody + atrakcje 

14.00 – 15.00 – wręczenie nagród 

W trakcie trwania imprezy przewidziany jest również piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci, 

 z ogniskiem i możliwością smażenia kiełbasek ( kiełbaski we własnym zakresie uczestników ).  

 

8. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

 

1. Organizator  nie zapewnia opieki Uczestników pełnoletnich dla Uczestników   

niepełnoletnich uczestniczących w zawodach. 

2. Uczestnikiem zawodów może być każda osoba fizyczna która ukończyła 6 lat, z tym że 

osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zawodach wyłącznie pod opieką osoby 

dorosłej. 

3. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestników podczas trwania Zawodów. 

4. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej. 

 

9. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WRĘCZENIE NAGRÓD 

 

1. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, otrzymają nagrodę i statuetkę. 

2. Organizator przewiduje wręczenie nagród dodatkowych i nagród specjalnych. 

3. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom obecnym podczas finału ok. godziny 13.00 – 

15.00. 

4. Nagrody przyznaje Komisja powołana uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół   

 Dzieci i Młodzieży HARC. 

5. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

 

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Regulamin  i  karta  zgłoszenia  znajdują  się  w  siedzibie  Organizatora, przy ulicy 

Zamurowej 1 w Piotrkowie Trybunalskim  i  na  stronach internetowych: 

  http://harc.com.pl 

  http://www.facebook.com/pages/HARC/383705044973039. 

2. W kwestiach dotyczących przebiegu Imprezy, nieprzewidzianych niniejszym  

Regulaminem, a także   w zakresie   interpretacji   niniejszego   Regulaminu,   głos   

rozstrzygający należy do Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych  

 przyczyn. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży HARC 
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