REGULAMIN GRUDNIOWEGO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA DZIECI
pt. „Zasmakuj w naszych rybach”
Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”.
2. Konkurs rozpoczyna się 23.11.2015 roku i będzie trwał do 7.12.2015 roku,
3. Konkurs jest organizowany dla dzieci w wieku 4-12 lat z przedszkoli, szkół, placówek
pedagogicznych, oświatowych ( np. bibliotek, świetlic).
4. Tytuł konkursu – „Zasmakuj w naszych rybach”
5. Konkurs będzie polegał na przesłaniu przez podmioty wymienione w pkt. 3 receptur
przyniesionych przez wychowanków na potrawę z jednego z czterech gatunków ryb: karpia,
śledzia, szczupaka albo dorsza.
6. Organizator będzie przekazywał uczestnikom wszelkie informacje na www.pankarp.pl.
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe (receptury) należy wysłać w formie plików formatu Word na adres
zbigniew.szczepanski@pankarp.pl do dnia 7 grudnia 2015 roku.
2. Plik powinien zawierać dane szkoły lub innej placówki, z której dzieci biorą udział w
konkursie. W jednym pliku mogą znajdować się receptury jednego albo większej liczby dzieci.
3. Poszczególne receptury powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka oraz zawierać
jego wiek, miejscowość i informację od kogo przepis pochodzi (mama, babcia, ciocia itp.)
4. Prace nieopisane w ww. sposób, nie będą zakwalifikowane do konkursu.
5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów organizacji konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród autorów przekazanych prac, wyłoni laureatów
konkursu do dnia 12 grudnia 2015 r.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zwycięzców na stronie
www.pankarp.pl .
3. Nagrodami są:
a) dyplomy i kolorowe plansze z polskimi rybami dla wszystkich placówek, z których nadesłane
zostaną prace,
b) w 15 najaktywniejszych placówkach pedagogicznych zorganizowane zostaną warsztaty
poświęcone walorom prozdrowotnym jedzenia polskich ryb,
c) w każdej z 15 ww. placówek wręczone zostanie 10 książek pt. „Piorun z Górki na pazurki” i
zestaw gadżetów Pana Karpia jako nagrody indywidualne dla dzieci, które przyślą najciekawsze
receptury.
d) przedstawiciele najlepszej placówki pedagogicznej zostaną zaproszeni do udziału we
wspólnym gotowaniu w telewizji.
4. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców konkursu oraz przyznania im nagród, jest
ostateczna.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej opublikowanie na stronie
internetowej www.pankarp.pl i innych materiałach TPR „Pan Karp”.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.pankarp.pl.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w
przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na
organizowanie konkursu.
5. W przypadku wątpliwości, pytań i wniosków prosimy o kontakt za pomocą poczty
elektronicznej: zbigniew.szczepanski@pankarp.pl i tel. 501046324 .

