Regulamin Konkursu
§ 1 ZADANIE
Nadesłanie na adres mailowy zha@zha.org.pl pracy opisującej: aktywność do przeprowadzenia podczas
Camporee lub występ prezentujący polską delegację na Camporee.

a. Praca opisująca aktywność powinna zawierać 4 rozdziały:
1. Wstęp (zawierający krótki opis proponowanej aktywności).
2. Przebieg (zawierający przewidywany przebieg aktywności dla pojedynczego uczestnika
lub grupy uczestników, jeżeli aktywność jest grupowa).
3. Materiały (lista niezbędnych materiałów oraz ich ilość).
4. Kapitał ludzki (lista osób o określonych umiejętnościach potrzebnych do przeprowadzenia
aktywności).
Należy wziąć pod uwagę, że aktywność będzie miała miejsce najprawdopodobniej na płaskim terenie
pod gołym niebem.
b. Praca opisująca występ prezentujący polską delegację na Camporee powinna zawierać
3 rozdziały:
1. Scenariusz (scenariusz występu),
2. Materiały (lista niezbędnych materiałów oraz ich ilość),
3. Kapitał ludzki (lista osób o określonych umiejętnościach potrzebnych do przeprowadzenia
występu).
Występ powinien prezentować elementy charakterystyczne dla Związku Harcerstwa Adwentystycznego
lub/i Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 NAGRODA
I miejsce – Bon o wartości 200 zł do wykorzystania na wydarzeniach ZHA
II miejsce – Bon o wartości 100 zł do wykorzystania na wydarzeniach ZHA
III miejsce – Bon o wartości 50 zł do wykorzystania na wydarzeniach ZHA

§ 3 TERMIN
Konkurs trwa od 25.08.2022 do 30.12.2022 roku do godz. 23:59.

1

§ 4 ZWYCIĘZCA
Laureatami konkursu zostaną trzy prace najwyżej ocenione przez Organizatora.

§ 5 ZASADY
1. Organizatorem konkursu „Zrób za nas Camporee” (zwanego tutaj Konkursem) jest Związek
Harcerstwa Adwentystycznego (zwany tutaj ZHA).

2. Sponsorem nagrody – bonu jest ZHA.
3. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów prawa. Konkurs jest przeznaczony
dla wszystkich uczestników spełniających warunki niniejszego Regulaminu. Niniejszy regulamin
stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

4. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza znajomość Regulaminu i akceptuje jego warunki.
5. Jakiekolwiek złamanie Regulaminu oznacza dyskwalifikacje z Konkursu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Konkurs trwa od momentu opublikowania go na stronie internetowej zha.org.pl oraz w serwisie
Facebook w dniu 25.08.2022 r.

9. Zadaniem konkursowym jest nadesłanie pracy nawiązującej do jednej z dwóch kategorii:
- Kategoria I: Aktywność do przeprowadzenia podczas Camporee,
- Kategoria II: Występ prezentujący polską delegację na Camporee.
10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski, posiadająca dostęp
do poczty internetowej. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna
prawnego na udział w Konkursie.

11. Jedna osoba może nadesłać dowolną liczbę prac.
12. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: treść pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora,
informację o kategorii pracy.

13. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu. Dane uczestników zostaną usunięte
po zakończeniu konkursu, dane laureatów zostaną usunięte po otrzymaniu przez nich nagrody.

14. Laureat Konkursu, w dniu 7.01.2023 r., otrzyma wiadomość na podany adres mailowy
z informacją o zajętym miejscu.

15. Laureat zobowiązany jest, w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od poinformowania
go o zwycięstwie, przesłać Organizatorowi (zha@zha.org.pl) swój adres korespondencyjny w celu
odebrania nagrody.
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16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu
do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody
Laureatowi z przyczyn zależnych od Uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu.

17. Nagrody w Konkursie nie można zamieniać na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagród.

18. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od dnia
otrzymania adresu Laureata.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!
POWODZENIA!
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