REGULAMIN KONKURSU AKWARYSTYCZNEGO
NA X ŚLĄSKIM WEEKENDZIE AKWARYSTYCZNYM
1. Postanowienia ogólne
1.1 Konkurs odbywa się podczas 10. Śląskiego Weekendu Akwarystycznego (zwanego dalej
ŚWA) w sobotę 15.09.2018. Zakończenie konkursu przewidziane jest w niedzielę 16.
09.2018 r. o godz. 16:00.
1.2 Organizatorem konkursu akwarystycznego jest Górnośląskie Stowarzyszenie
Akwarystów zwane dalej „Organizatorem”. Sprzęt na konkurs dostarcza firma AquaEL.
1.3 Konkurs polega na zaaranżowaniu zbiorników SHRIMP SET 10 o wymiarach (dł x szer x
wys): 20 cm x 20 cm x 25 cm. Dostarczone zbiorniki są wyposażone w oświetlenie, filtr
oraz grzałkę.
1.4 Ilość zbiorników dostępnych w konkursie: 10 szt.
1.5 Osoba startująca w konkursie we własnym zakresie zapewnia materiały do
przygotowania aranżacji, tj. podłoże, dekoracje oraz faunę i florę oraz niezbędne
akcesoria akwarystyczne (wiadro, siatkę itd.).
1.6 Dopuszcza się użycie wcześniej przygotowanych elementów dekoracji.
1.7 Urządzanie akwariów odbywa się w sobotę, tj 15.09.2018. od godz. 11:00 do godz. 13:30.
Czas urządzania zbiorników może zostać wydłużony przez Koordynatora na wniosek
większości uczestników, nie dłużej jednak niż o 45 minut.
2. Uczestnicy
2.1 W konkursie może wziąć udział każda chętna osoba w czasie ŚWA, która wcześniej zgłosi
chęć uczestnictwa.
2.2 Każdy z wystawców tj. osoba prywatna, stowarzyszenie, forum akwarystyczne, portal lub
firma (zwani dalej „Wystawcami”) może urządzić akwarium konkursowe.
a) W przypadku firm – urządzić można w tylko jedno akwarium.
b) W przypadku innych organizacji – maksymalnie 3 akwaria (każda osoba startuje
indywidualnie).
2.3 Każdy z uczestników kwituje odbiór akwarium konkursowego u Koordynatora Konkursu.
2.4 W trakcie konkursu osoba urządzająca akwarium jest odpowiedzialna za cały komplet
(akwarium wraz z wyposażeniem, tj filtr, oświetlenie, grzałka). Za zniszczenie lub
uszkodzenie zestawu akwariowego uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.
2.5 Po zakończeniu konkursu akwarium powinno zostać oczyszczone, wysuszone i w
komplecie zdane Koordynatorowi, co Koordynator poświadcza podpisem. Demontaż
zbiorników konkursowych nastąpi po ogłoszeniu wyników konkursu (w niedzielę o godz.
16:00)
2.6 Każdy z Uczestników konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
związanych z uczestnictwem w konkursie.
2.7 Osoby biorące udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność
do czynności prawnych.
2.8 W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej zdolności
do czynności prawnych, jurorzy i koordynator oraz osoby z ich najbliższej rodziny. Za

członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i
osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone.
2.9 Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego
regulaminu i akceptuje jego treść.
3. Kryteria oceny
3.1 Konkurs przeprowadzony jest w kategorii otwartej, tzn. dopuszcza się akwaria ozdobne,
morskie, ogólne, biotopowe, akwa-paludaria, akwa-terraria itp.
3.2 Do konkursu dopuszczone zostaną zbiorniki, w których znajduje się minimum 5 cm
wysokości słupa wody.
3.3 Akwarium może zostać niedopuszczone do udziału w konkursie lub zostać
zdyskwalifikowane podczas jego trwania jeśli u zwierząt występują choroby lub sam
zbiornik akwariowy stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia zwierząt.
3.4 Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany ze względu na złamanie niniejszego
regulaminu.
3.5 Każdy z sędziów oceni zbiornik na przekazanej karcie zgłoszenia, stosując ocenę od 0 do
6, gdzie 0 stanowi najniższą ocenę, natomiast 6 najwyższą ocenę punktacji.
 Maksymalna ilość punktów do zdobycia przez uczestnika konkursu: 36
 Minimalna ilość punktów do zdobycia przez uczestnika konkursu: 0
3.6 Kategorie do oceny przez sędziów:
 Ocena zwierząt i roślin zbiornika wraz z doborem
 Trudność wykonania zbiornika
 Kreatywność
 Trwałość kompozycji
 Ogólne wrażenia estetyczne
 Opis zbiornika
3.7 Oceny Sędziów będą wpisywane na arkusze ocen dostarczonych przez Koordynatora
Konkursu.
3.8 Po wypełnieniu ocen sędziowie są zobowiązani do przekazania kart z ocenami do
Koordynatora Konkursu, który jest odpowiedzialny za podliczenie uzyskanych przez każdy
zgłoszony zbiornik punktów.
4. Zgłoszenie
4.1 Zgłoszenie akwariów do konkursu można dokonać wysyłając wiadomość e-mail na adres:
gsa@gsa.org.pl lub poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na profilu stowarzyszenia
znajdującym się na facebooku:
www.facebook.com/GornoslaskieStowarzyszenieAkwarystow
4.2 Zbiorniki można zgłaszać do konkursu do 14. września do godz. 23:59. W dniu 15.
września zgłoszenia przyjmowane są tylko osobiście u Organizatora na jego stanowisku
do godziny 10:45.
4.3 Ze względu na ograniczoną ilość zbiorników o udziale w konkursie decyduje kolejność
zgłoszeń.
4.4 Przydział stanowisk konkursowych zostanie wyłoniony w drodze losowania.

5. Wyniki
5.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16. września 2018 roku na zakończeniu ŚWA.
5.2 Za wygraną w poszczególnych kryteriach konkursu uczestnikom przysługują nagrody
ufundowane przez organizatora oraz sponsorów.
6. Nagrody
6.1 Wartość każdej z Nagród nie przekracza kwoty 760 (słownie: siedemset sześćdziesiąt)
złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc są
one wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych.
6.2 W konkursie przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce (pod warunkiem uczestnictwa
przynajmniej 5-ciu uczestników). W innym wypadku zostanie przyznana nagroda za
pierwsze miejsce.
6.3 Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku:
 Niemożności nawiązania kontaktu ze zwycięzcą przez Organizatora
 Niedopełnienia warunków niniejszego Regulaminu.
 Niepełnoletności
 Podszywania się pod inną osobę lub podanie nieprawdziwych lub fikcyjnych danych.
6.4 Nagrody przyznane w Konkursie zostaną przekazane do rąk własnych w czasie ogłaszania
wyników dnia 16. września 2018 r.
6.5 Każdy ze zwycięzców może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody lub
przekazać nagrodę osobom trzecim.
6.6 Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
6.7 Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na gotówkę ani na inne nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
poszczególnych nagród.
7. Odpowiedzialność organizatora
7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych
przez Uczestników Konkursu.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników
Konkursu, których działania są sprzeczne z prawem, jak również naruszających
Regulamin.
7.3 Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

8. Przetwarzanie danych osobowych
8.1 Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania
czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
8.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
8.3 Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania
oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, ale niezbędne w celu
wzięcia udziału w Konkursie.
8.4 W czasie konkursu Uczestnik dostarcza następujące dane:
a) Imię
b) Nazwisko
c) Nazwę organizacji lub firmy (jeśli reprezentuje organizację lub firmę)
d) Numer telefonu.
e) Adres email

9. Reklamacje
9.1 Reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń
Regulaminu winny być zgłaszane Koordynatorowi konkursu lub na stanowisku
Organizatora.
9.2 Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać nr akwarium
konkursowego jak również opis reklamowanego zdarzenia, a także dane osobowe
zgłaszającego naruszenie (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy).
9.3 Reklamacje i zgłoszenia będą rozpatrywane niezwłocznie i nie później niż w ciągu 14 dni
od dnia ich otrzymania przez Organizatora lub Koordynatora.
9.4 Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora lub Koordynatora
drogą elektroniczną na adres e-mail podany w składanej reklamacji.
10. Postanowienia końcowe
10.1 Regulamin konkursu będzie dostępny na stronach Wystawy
pod adresem www.gsa.org.pl oraz na FanPage-u Organizatora
www.facebook.com/GornoslaskieStowarzyszenieAkwarystow
10.2 Regulamin będzie dostępny na ŚWA u organizatora oraz Koordynatora Konkursu.
10.3 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym
Regulaminie.
10.4 Zmiany w Regulaminie Konkursu nie mogą naruszać praw nabytych przez każdego
Uczestników Konkursu, w tym również prawa do nagrody.

