
REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ „KONKURS TRICKÓW PIŁKARSKICH!” 

1. Organizatorem konkursu dla szkół pn.„Konkurs Trików Piłkarskich” (dalej: „Konkurs”) 

jest Alia PR & Marketing s.c. z siedzibą w Toruniu, ul. Polna 107 (dalej: „Organizator”) 

na zlecenie „GT-JWK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Jawna z 

siedzibą w Gdyni, ul. Kielecka 5 lok. 40, 81-303 Gdynia . 

2. Konkurs rozpoczyna się 15.09.2017 r. i trwać będzie do 14.10.2017 r. Zostanie 

przeprowadzony w dwóch etapach. 

3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I – VII, którzy 

wykonają indywidualnie zadanie konkursowe. 

4. Z każdej klasy może być przesłanych kilka zgłoszeń poszczególnych uczniów. 

5. Konkurs jest dwuetapowy. W pierwszym etapie – eliminacyjnym – zadanie 

konkursowe jest wykonywane przez uczniów w szkołach i nadsyłane do Organizatora 

konkursu poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej 

www.alfacentrum.com.pl/grudziadz i nadesłanie pocztą elektroniczną na adres 

facebook.alfa@alia-pr.pl. W drugim etapie  pięć wybranych osób w eliminacjach 

wykonają zadanie konkursowe na terenie Alfa Centrum w Grudziądzu przy ul. 

Chełmińskiej 4 (dalej: „Alfa Centrum”) w dniu 14.10.2017 r. podczas eventu „Trenuj z 

Krzychem Golonką”. 

 

Warunki uczestnictwa w I etapie Konkursu 

1. Zadanie konkursowe w postaci filmiku należy przesłać pocztą elektroniczną do  

08.10.2017 roku na adres: facebook.alfa@alia-pr.pl, w tytule maila wpisać „Konkurs 

Trików Piłkarskich!”( w przypadku zbyt dużego rozmiaru filmiku należy przesłać 

odnośnik do serwisu, np. We Transfer, Dropbox), przez który filmik został wysłany. 

2. Wraz z nagraniem należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest 

dostępny na stronie internetowej www.alfacentrum.com.pl/grudziadz. 

3. Zadanie konkursowe ma być filmikiem z nagranymi trickami z użyciem piłki. Filmik 

powinien: 

 zawierać nagranie tricku piłkarskiego wykonanego indywidualnie; 

 być nagrany w formacie mp4, MPG, Avi; 

 nie przekraczać 1 minuty (60 sekund);  

4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

5. Naruszenie przez uczestnika Konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu 

oznaczać będzie nie zakwalifikowanie zgłoszenia do Konkursu lub utratę prawa do 

nagrody. 

6. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, pomysłowość tricku, wykonanie i 

oryginalność. 

7. O wynikach I etapu i zakwalifikowaniu do II etapu poinformuje Organizator dnia 

09.10.2017 r. telefonicznie na numer telefonu wskazany w formularzu konkursowym.  

 

II etap Konkursu 

1. II etap Konkursu odbędzie się w Alfa Centrum w Grudziądzu dnia 14.10.2017 r. o 

godzinie 13.00. 

2. Zadaniem konkursowym będzie zaprezentowanie tricku piłkarskiego (tego samego co 

w pierwszym etapie lub nowego) na scenie.  

3. Nad realizacją zadania konkursowego przez osoby indywidualne zobowiązany jest 

czuwać przedstawiciel grona pedagogicznego, np. wychowawca klasy lub nauczyciel 

wychowania fizycznego, z której zgłasza się uczestnik. 
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Wyniki Konkursu i nagrody 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się zaraz po wykonaniu 

przez klasy zadania konkursowego w II etapie.  

2. Organizator Konkursu powoła Jury, które w dniu 14.10.2017r wyłoni zwycięzcę 

Konkursu. 

3. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną dla szkoły, którą reprezentuje w postaci 15 

kompletów piłkarskich dla drużyny szkolnej: koszulka, spodenki, getry oraz nagrodę 

indywidualną – Bon zakupowy na kwotę 500 zł do zrealizowania na terenie  Alfa 

Centrum w Grudziądzu. Nagroda dla szkoły zostanie przekazana po ustaleniu z 

Dyrekcją zwycięskiej szkoły rozmiarów i napisu/logo szkoły na strojach. Termin 

dostarczenia nagrody zostanie ustalony indywidualnie, jednak realizacja nastąpi nie 

dłużej niż do dnia 30 listopada 2017 r. 

4. Pozostali uczestnicy II etapu konkursu otrzymają wyróżnienia w postaci: 

Nagroda dla szkoły: piłka do piłki nożnej o wartości 120 zł każda. 

Nagroda indywidulana:  Bon zakupowy na kwotę 100 zł do zrealizowania na terenie  

Alfa Centrum w Grudziądzu. 

5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do 

nieprzyznania nagród. 

6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 
 

Postanowienia końcowe 

1. Przesyłając zgłoszenie na Konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy w 

Alfa Centrum w Grudziądzu podczas finału 14.10.2017 r. na ekranie. 

2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego Konkursu będzie dostępny na stronie 

www.alfacentrum.com.pl/grudziadz 

4. Przekazując nagranie na Konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady 

zawarte w niniejszym regulaminie. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu; 

b) odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny; 

c) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych 

nagrań; 

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu. 
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