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Wirtualny X
dla Dzieci i Młodzieży

Bieg Rycerza Okunia
2O2O - regulamin wydarzenia

I. Niniejszy regulamin traktuje o organizacji wydarzenia,,Wirtualny X Bieg Rycerza okunia dla Dzieci i Młodzieży 2o2o,,.stanowi o przygotowaniu i przeprowadzeniu wydarzenia, określasposób przystąpienia do konkurencji, a także ustala zasady związane z jejprzebiegiem.

II. Warunkiuczestnictwa.

1, Nagranie krótkiego filmu z biegu (max. 30 sekund wykonane telefonem komórkowym,kamerą itP,) lub zrobienie zdjęcia Uczestnikowi podĆzas biegu i zamieszczenie ww. naFacebooku Gminnego centrum kultury w poście ,,wirtualny x Bieg Rycerza okunia dlaDzieci i Młodzieży 2O2O''

2, Czas trwania wydarzenia: od 18 sierpnia do 16 września 2O2O r,(środa) do godz. 16:00
3, zamieszczony fllm/zdjęcie powinien posiadać krótki opis tj. wymasane imię iwiek Uczestnika oraz opis wydarzenia itp.
4, Film/zdjęcie na Facebooku umieszcza tylko i wyłącznie Rodzic Uczestnika.Filmu/zdjęcia nie może zamieścić n iepetnoletn i Uczestn ik ;ó;."" 

J!l l l l\q'

5, Na zamieszczonym filmie/zdjęciu może być tylko jeden uczestnik biegu.F'ilmy/zdjęcia grupowe nie będą dopuszczone. Wyjątkiem mogą byćfilmy / zdjęcia rodzeństwa, a le wta ki m p rzypa d ku'ń agrooa moze dotyczyćjednego dziecka,

6, zamieszcze nie filmu/zdjęcia jest równo znaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.

O ostatecznym udziale w wydarzeniu decyduje Organizator po
zweryfikowaniu nagrania/zdjęcia akceptując **. Jo wyświetlenia na stronie.
wszelkie materiaty publikowan a przez uczestników Biegu nie mogą naruszaćszeroko pojętych norm prawnych obowiązujących na teiytorium Rp.
organizatorem wydarzenia jest Gminne Centrum Kultury, ul. Rynek 46/205-
079 okuniew, nip 82ż-23-42-455. Patronat honorowy otlrmistrz Halinowa
Adam Ciszkowski.

m. Zasady rywatizacji, dystans, ocena

7.

9.
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1, WziąĆ udział w wYdarzeniu moŻe Uczestnik w wieku do 18 roku życia.(decyduje data nadzień 16.09.2O2O)

2. uczestnik pokonuje dowolny dystans w dowolnym stytu i dowolnym miejscu.

3, Zwycięzcami biegu zostają Uczestnicy, których zamieszczone nagrania lub zdjęcia
otrzYmają największą liczbę polubień (kciuk, super, wow). Do wygrania są 3 tablety za
3 miejsca, które uzyskają największą liczbę polubień.

4. Wyłączenie głosowania nastąpi 1,6.09.2020o godz. 16.00.

5, AutorzY zwYcięskich zdjęć/filmików zostaną o tym poinformowani przez
Organizatora.

6, NagrodY zostaną Wręczone podczas finału X Biegu okunia w dniu 2o.o9,2o2o r, na
scenie na Rynku w Okuniewie.

7. organizator przewiduje dodatkową nagrodę Dyrektora Gck zaszczególną pomysłowość ioryginalność Biegu - strój, miejsce itp. (dooceny Organizatora)
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