RODZINNE LATAWCOWE MISTRZOSTWA CHWALISZEWA
31.05.2013 r. godz. 10:00
Wał przeciwpowodziowy między ulicami Chwaliszewo i Czartoria.szczyt schodów na
przedłuŜeniu ul. Tylne Chwaliszewo;
Stanowisko obserwacyjne / dokumentacyjne – wał przy starym seminarium na
Ostrowie Tumskim / „ujście” ul. Chwaliszewo do E. Estkowskiego
PROGRAM
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:00
12.00

Rejestracja uczestników zawodów
Prezentacje uczestników. Konkurs. W czasie zawodów - gry i zabawy
dla dzieci
Obrady jury.
Ogłoszenie wyników zawodów

W czasie trwania zawodów dostępne będą stanowiska informacyjno – promocyjne
Oddziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania i Fundacji Wspierania Twórczości,
Kultury i Sztuki ARS
Zapraszamy do fotografowania i nadsyłania zdjęć na adres:
http://fotoportal.poznan.pl/konkurs
Regulamin zawodów
§1
Organizatorem zawodów jest Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, a
wykonawcą GraMiejska.Pl
Zawody przeprowadza Urząd Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektów Oddział Rewitalizacji wraz z Fundacją Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS.
§2
Uczestnikami zawodów mogą wszyscy chętni. Dopuszcza się uczestników - zespoły
zbiorowe (rodzinne).

§3
Uczestnicy przygotowują latawce, które będą brały udział w rywalizacji
w kategoriach:
1. Najpiękniejszy latawiec konkursu - Grand Prix od Fundacji ARS
2. NajwyŜej wznoszący się latawiec płaski
3. NajwyŜej wznoszący się latawiec skrzynkowy
4. Najciekawsze akrobacje latawca płaskiego w locie
5. Najciekawsze akrobacje latawca skrzynkowego w locie.
Organizator przewidział takŜe nagrody specjalne:
- dla najmłodszego i najstarszego uczestnika,
- za najciekawsze akcenty związane z tematyką rewitalizacyjną na latawcu (inspiracji
moŜna szukać na stronie www.poznan.pl/rewitalizacja
§4
KaŜdy uczestnik moŜe zgłosić do zawodów jeden, samodzielnie wykonany latawiec.
§5
KaŜdy uczestnik przed startem otrzymuje nr startowy, który powinien mieć przypięty
na plecach.
§6
Hol latawca nie moŜe być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału
przewodzącego,
§7
Start
naleŜy
zgłosić
w
sposób
podany
na
stronie
http://festiwal.gramiejska.pl/index.php?id=314 lub w dniu zawodów w godzinach
rejestracji do stolika jury. Uczestnicy w wieku do ukończenia szkoły podstawowej
zgłaszają się wraz z opiekunem liczącym co najmniej 16 lat.
§8
Zwycięzców zawodów wyłoni jury, powołane przez przeprowadzającego zawody, za
wiedzą Organizatora. Wszelkie wątpliwości naleŜy kierować do jury przed wydaniem
werdyktu.
§9
Nagrodami dla zwycięzców zawodów są:
1. Nagrody rzeczowe w dyspozycji Organizatora
2. Nagrody dodatkowe w dyspozycji przeprowadzających zawody.
§10
Przeprowadzający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od rywalizacji w kategorii
2.-5., ze względu na złe warunki pogodowe. W takim wypadku nagrodzeni zostaną
zdobywcy miejsc II – V w kategorii 1.
§11
Biorąc udział w zawodach uczestnik wyraŜa zgodę na stosowanie się do niniejszego
Regulaminu.

