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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„JAPONIA - OJCZYZNA KARATE TRADYCYJNEGO”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy  regulamin  określa  warunki,  na  jakich  odbywa  się  konkurs  plastyczny  pod  nazwą 

„Japonia – ojczyzna karate tradycyjnego”, zwany dalej Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu  jest  Polski  Związek  Karate  Tradycyjnego  z  siedzibą  w Łodzi  90-057 

ul. Sienkiewicz 85/87, tel. 42 632 97 59, tel./fax 42 632 85 79, e-mail:  pzkt@karate.pl, zwany dalej 

Organizatorem.

3. Konkurs trwa od 03.09.2012 r. do 21.09.2012 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 07.10.2012 r.

4. Pełny regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.karate.pl

II. UCZESTNICY KONKURSU
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z Łodzi i okolic.

III. ZASADY KONKURSU
1. Tematem  Konkursu  jest  wykonanie  pracy  plastycznej  na  temat  „Japonia  –  ojczyzna  karate 

tradycyjnego”.

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze w dowolnym formacie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

4. Prace należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Stowarzyszenia Oświatowego „Twoja Szkoła” 

im.  Marii  Montessori  (Łódź,  ul.  Rewolucji  1905  r.  67),  od  poniedziałku  do  piątku  w godzinach

12:00-16:00.

5. Do  pracy  należy  dołączyć  formularz  zgłoszeniowy  podpisany  przez  jednego  z  rodziców  lub 

prawnego  opiekuna.  Prace  bez  dołączonego  formularza  zgłoszeniowego  nie  będą  rozpatrywane. 

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny jako załącznik niniejszego regulaminu, na stronie internetowej 

Organizatora www.karate.pl oraz w miejscu składania prac.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką Konkursu.
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IV.ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY
1.W Konkursie wyróżnionych zostanie 7 prac. Zwycięzców wybierze specjalnie powołana Komisja.

2.Ogłoszenie wyników nastąpi podczas XVI Mistrzostw Świata w Karate Tradycyjnym ITKF, które 

odbędą się w dniach 6-7.10.2012 r. w hali Atlas Arena w Łodzi (al. Bandurskiego 7).

3.Nagrodą  dla  autorów  7  wyróżnionych  w  Konkursie  prac  jest  weekendowy  pobyt  w  Centrum 

Japońskich  Sportów i  Sztuk Walki  Dojo-Stara  Wieś  w miejscowości  Stara  Wieś,  gm.  Przedbórz,

woj. łódzkie (dokładny termin wyjazdu zostanie ogłoszony wkrótce). Więcej informacji o obiekcie na: 

www.dojostarawies.com

4.Polski Związek Karate Tradycyjnego pokrywa koszty zakwaterowania w ośrodku i całodziennego 

wyżywienia. Nie pokrywa natomiast kosztów transportu dzieci do ośrodka i z powrotem.

5.Wyniki  Konkursu  zostaną  również  opublikowane  na  stronie  internetowej  Organizatora 

www.karate.pl

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wzięcie  udziału  w  Konkursie  jest  równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  na  wykorzystanie, 

przetwarzanie  i  opublikowanie  przez  Organizatora  danych  osobowych  uczestników  w  celach 

związanych z przeprowadzeniem Konkursu.

2.Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
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