REGULAMIN KONKURSU
„PASZPORT AKTYWNEGO PATRIOTY”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem jest Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku.
1.2 Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec gminy Pruchnik.

2. Cel konkursu „Paszport aktywnego patrioty”
2.1 Zachęcenie mieszkańców do aktywnego świętowania 100-lecia odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
2.2 Motywowanie mieszkańców w każdym wieku do aktywności w realnym życiu
kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym naszej gminy.
2.3 Propagowanie spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych.

3. Zasady funkcjonowania „Paszportu aktywnego patrioty”
3.1 Paszport – za paszport uważa się kartę wydaną przez CKSiT, na której (poprzez
przybicie odpowiednich pieczątek) potwierdza się udział w poszczególnych
punktowanych imprezach.
3.2 Paszporty można odbierać u pracownika CKSiT podczas każdej punktowanej
imprezy.
3.3 Paszport zawiera numer, imię i nazwisko oraz rok urodzenia właściciela i należy
tylko i wyłącznie do jednej osoby (może z niego korzystać tylko jedna osoba).
3.4 Punkty są doliczane do Paszportu tylko wtedy, gdy właściciel Paszportu podczas
imprezy osobiście zgłosi się ze swoim Paszportem do Organizatora w celu nabycia
pieczątki.
3.5 Organizator nie dopuszcza możliwości podawania Paszportu przez inne osoby w
celu nabycia pieczątki.
3.6 Aby uniknąć niejasności Organizator zwraca się z prośbą do rodziców i
opiekunów małych dzieci o zaangażowanie się wraz z dziećmi w ideę Paszportu.
3.7 Od momentu odebrania Paszportu od pracownika CKSiT, Paszport przez cały czas
znajduje się w posiadaniu właściciela.
3.8 Punkty w Paszporcie można zbierać od 14.01.2018 roku.
3.9 Lista punktowanych imprez znajduje się w punkcie 6. Regulaminu.
3.10 Jeśli Paszport ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu Organizator nie dopuszcza
możliwości wydania nowego Paszportu.
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4. Zasady nagradzania
4.1 Punkty są przyznawane w dwóch kategoriach: 1.zawodnik/uczestnik lub
2.widz/kibic.
4.2 Posiadacz „Paszportu” za jedną imprezę może otrzymać punkty tylko w jednej z
kategorii: ( biorąc czynny udział w imprezie jako zawodnik/uczestnik osoba ta
otrzyma punkty odpowiednie dla zawodnika/uczestnika – nie otrzyma wtedy
punktów w kategorii widz/kibic, natomiast osoba biorąc udział w imprezie jako
widz/kibic otrzyma punkty odpowiednie dla widza/kibica – nie otrzyma wtedy
punktów w kategorii zawodnik/uczestnik).
4.3 Nie wszystkie imprezy są punktowane w obu kategoriach ( jeśli impreza jest
punktowana tylko w jednej kategorii, to Organizator oznaczy ją odpowiednio na
karcie Paszportu stawiając w rubryce kategorii nie punktowanej znak X)
4.4 Wszystkie paszporty należy złożyć w siedzibie Organizatora w terminie do 30
września 2018 roku. Paszporty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
przy rozstrzygnięciu konkursu.
4.5 Po podliczeniu punktów we wszystkich oddanych w terminie Paszportach
Organizator wyłoni zwycięzców i nagrodzi po trzy osoby z największą liczbą
punktów w Paszporcie w następujących kategoriach:
4.5.1 łącząc punkty zdobyte w obu kategoriach
(ZAWODNIK/UCZESTNIK + WIDZ/KIBIC) „Paszporty” trzech
osób nagrodzonych za największą liczbę punktów łącznie w obu
kategoriach nie będą już brane pod uwagę w nagradzaniu w
pozostałych kategoriach
4.5.2 ZAWODNIK/UCZESTNIK
4.5.3 WIDZ/KIBIC
4.6 W przypadku, gdy więcej osób zgromadzi taką samą liczbę punktów Organizator
przeprowadzi Quiz na temat wiedzy o odzyskaniu przez Polską Niepodległości.
4.7 Organizator zapewnia zwycięzcom nagrody rzeczowe. Łączna pula pieniężna
przeznaczona na wszystkie nagrody to 5 000 zł.
4.8 Każdy, kto weźmie udział w konkursie „Paszport aktywnego patrioty” otrzyma
pamiątkowy gadżet.
4.9 Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11 listopada 2018 roku,
podczas obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora lub w siedzibie
Organizatora.
5.2 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
5.3 Posiadanie i posługiwanie się Paszportem jest jednoznaczne z akceptacją
warunków Regulaminu.
5.4 Organizator dopuszcza możliwość modyfikowania listy imprez (dopisywania
dodatkowych imprez do listy imprez punktowanych w konkursie).
5.5 We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator, któremu
przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
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6. Lista imprez punktowanych

Punkty w kategorii:
Nazwa imprezy

Data

Uczestnik/Zawodnik

Kibic/
Widz

14.01.2018

X

10

21.01.2018

X

10

02.02.2018

12

X

08.03.2018

X

9

25.03.2018

18

X

18.03.2018
25.03.2018

X
X

18
18

29.04.2018

17

8

03.05.2018

22

12

11.05.2018

X

14

19.05.2018

23

12

26.05.2018

X

15

Koncert ku czci Bł. Ks.
Markiewicza

17.06.2018

X

18

XXIII Zlot Rowerowy

30.06.2018

Narodowe Czytanie
Obchody Dni Patrona
Jesienny Rajd Pieszy

02.09.2018
14.09.2018
22.09.2018

Gminny Przegląd
Zespołów
Przedszkolnych
i Szkolnych
Gminny Turniej Tenisa
Stołowego
Koncert na „Dzień
Kobiet”
Konkurs na Palmę
Wielkanocną
XXI Teatralne Misteria
Wielkopostne
XXVI Bieg o memoriał
Ks. Br. Markiewicza
Narodowe Święto
Konstytucji
XIV Regionalny Festiwal
Piosenki „Malin koszyk”
Pruchnickie Harce
Rowerowe
Koncert muzyczny na
„Dzień Matki”

23 – CROSS COUNTRY
43 - MARATON
25
X
15

7. Kontakt
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku
ul. Ks. B. Markiewicza 20
37-560 Pruchnik
tel. 16 628 80 65
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10
15
22
X

