
VIII ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS
WIEDZY O LOTNICTWIE

Regulamin Konkursu

§ 1 Informacje ogólne

1.Organizatorem Konkursu jest Aeroklub Kielecki z siedzibą w Masłowie przy ul. Jana Pawła II 9.

2.Celem Konkursu jest popularyzacja lotnictwa w regionie świętokrzyskim oraz zachęcenie
młodzieży do rozwijania zainteresowań w tym kierunku.

3.Organizator Konkursu odpowiada za ocenę wyników Konkursu oraz prawidłowy jego przebieg.

4.Organizator Konkursu uprawniony jest do:

4.1.Rozstrzygania wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu oraz interpretacji
Regulaminu Konkursu.

4.2.Dokonywania ocen wyników uczestników.

4.3.Przyznawania nagród.

4.4.Wykluczenia Uczestnika Konkursu.

5.Zakres wiedzy to szeroko pojęte lotnictwo.

§2 Organizacja konkursu

1.Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są pod adresem internetowym
http://aeroklub.kielce.pl/index.php/konkurs1 oraz w siedzibie organizatora.

2.Do konkursu mogą przystąpić uczniowie z województwa Świętokrzyskiego w wieku 14–24lata.
Decyduje wiek w dniu 01.06.2023

3.Konkurs składa się z dwóch etapów:

3.1.Etap I

Aby wziąć udział w Etapie I należy udzielić odpowiedzi na pytania umieszczone na stronie
organizatora https://www.facebook.com/Aeroklub.Kielecki
Termin nadsyłania prac konkursowych do I etapu upływa 19.02.2023.
Link do arkusza z pracami:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEqx4RyfwxolurlWRZl6z40pcEJCyKyifuJGsuoZS-
hwLwRg/viewform?usp=sf_link

Praca powinna być samodzielna, dopuszczalne i wskazane jest korzystanie z informacji
zawartych w literaturze, na stronie organizatora, Internecie, itp.

http://aeroklub.kielce.pl/index.php/konkurs1


Do oceny uwzględniony będzie tylko pierwszy formularz danego Uczestnika.

3.2.Etap II

Etap II odbędzie się w siedzibie Aeroklubu Kieleckiego dnia 4 marca 2023r. Do Etapu II
kwalifikuje się 20 osób z najwyższym wynikiem z Etapu I. Lista osób zakwalifikowanych
zostanie opublikowana na stronie konkursu w dniu 20 lutego 2023r. Osoby zakwalifikowane do
Etapu II zostaną powiadomione również drogą mailową. W trakcie Etapu II zabronione jest
korzystanie z wszelkich notatek, urządzeń elektronicznych oraz pomocy osób trzecich.

3.2.1. Organizator nie zapewnia transportu na miejsce Etapu II oraz nie bierze
odpowiedzialności za szkody w jego trakcie powstałe.

§ 3 Nagrody

1.Nagrody zostają przyznane w II Etapie konkursu

2.Nagrodami w konkursie są Vouchery w postaci zniżek, które można wykorzystać na Teoretyczne
Szkolenie Szybowcowe w Aeroklubie Kieleckim, o następujących wartościach:

Miejsce 1) – 100% zniżki

Miejsce 2) – 50% zniżki

Miejsce 3) – 30% zniżki

Miejsca 4-10) – 20% zniżki

Miejsca 11-20) – 10% zniżki

3.Udział w Teoretycznym Szkoleniu Szybowcowym jest dobrowolny a w przypadku osób
niepełnoletnich wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

§ 4 Postanowienia końcowe

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie regulaminu.

2.Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie Konkursu rozstrzyga Organizator.

4.Vouchery można wykorzystać jedynie w Roku 2023 na Teoretyczne Szkolenie Szybowcowe lub
Samolotowe w Aeroklubie Kieleckim.

5.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

6.Uczestnicy Konkursu podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na ich dalsze
przetwarzanie przez Organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na
potrzeby niniejszego Konkursu.

7.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego odwołania bez podania przyczyny.


