
 
 

REGULAMIN 
 
REGULAMIN DOTYCZY KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH       
,,ZGARNIJCIE WYCIECZKĘ DLA CAŁEJ KLASY”, ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PARK        
ROZRYWKI GOKIDZ! W KRAKOWIE, ZWANEGO W DALSZEJ CZĘŚCI REGULAMINU         
,,KONKURSEM”. 
 
 
Konkurs dotyczy: 
 
Wykonania prac plastycznych przez uczniów szkół podstawowych na tematy przedstawione          
w dalszej części regulaminu. 
 
 
 
§ 1 ORGANIZATOR KONKURSU 
 

1. Organizatorem konkursu jest Park Rozrywki GOkidz! w Krakowie przy ul.          
Rzemieślniczej 20G.  

2. Podmiotem zarządzającym Parkiem jest FUNSPORT 4 sp. z o.o. z siedzibą we             
Wrocławiu 50-566, ul. Śliczna 7 lok. 16, wpisana do KRS pod numerem 0000648307,             
NIP 8992803219 zwany dalej Zarządcą 

 
§ 2 PARTNER KONKURSU 
 

1. Park Trampolin GOjump w Krakowie przy ul. Rzemieślniczej 20G. Podmiotem          
zarządzającym Parkiem jest FUNSPORT 4 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu            
50-566, ul. Śliczna 7 lok. 16, wpisana do KRS pod numerem 0000648307, NIP             
8992803219 zwany dalej Zarządcą. 

2. Portal rodzinny www.BabyGo.pl 
3. Portal www.rodzinny-krakow.pl 
4. Teatr Współczesny w Krakowie 

 
 
§ 3 CELE KONKURSU  
 

1. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci. 
2. Integracja klas szkół podstawowych. 



3. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci. 
4. Popularyzacja Parku Rozrywki GOkidz! w Krakowie. 

 
 
§ 4 ZAŁOŻENIA KONKURSU 
 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych czterech województw:  
 

- województwa małopolskiego 
- województwa śląskiego 
- województwa świętokrzyskiego 
- województwa podkarpackiego. 

 
2. Konkurs odbywa się z podziałem na dwie grupy wiekowe: 

 
a) dla młodszych dzieci- od 1 do 4 klasy szkół podstawowych 
b) dla starszych dzieci- od 5 do 8 klasy szkół podstawowych. 

 
 
     3. Zadanie konkursowe 
 

a) dla młodszych dzieci- zaprojektowanie nowego bohatera drużyny GOkidz!  
 
Bohater powinien być przedstawiony za pomocą dowolnej techniki plastycznej i w dowolnym            
rozmiarze. Powinien zyskać imię oraz umiejętność. 
 
 

b) dla starszych dzieci- zaprojektowanie nowej atrakcji, która mogłaby znaleźć się na           
terenie Parku Rozrywki GOkidz! 

 
Atrakcja powinna być przedstawiona za pomocą dowolnej techniki plastycznej i w dowolnym            
rozmiarze. Powinna zyskać swoją nazwę. 
 
 

4. Dostarczenie prac 
 
Prace konkursowe powinny być wysłane pocztą na adres: 
 
Park Rozrywki GOkidz! 
ul. Rzemieślnicza 20G 
30-363 Kraków 
 
 
 
Z dopiskiem: Konkurs dla szkół. 
 



 Do pracy powinien być dołączony formularz konkursowy (do pobrania w załączniku) 
 
 
 
 

5. Terminy 
 
 

a) Prace na konkurs należy nadsyłać w terminie:  
 
 
15 października 2019r. - 8 listopada 2019r. 
 
 

b) Prace, które zostaną wysłane w podanym wyżej terminie, ale dotrą do nadawcy w             
terminie późniejszym, ale nie później niż 18 listopada, również biorą uwagę w            
konkursie. 

 
c) Ogłoszenie wyników nastąpi 22 listopada 2019r., za pośrednictwem strony         

internetowej www.gokidz.pl/konkurs  
oraz ttps://www.facebook.com/gokidzparkrozrywki/.  
 

d) Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i pocztą elektroniczną.  
 
 

§ 5 PRACE 
 
1. Prace konkursowe muszą być oryginalnymi pracami własnymi uczniów, wykonane          
wspólnie całą klasą.  
 
2. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptację regulaminu. 
 
3. Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie i w dowolnej formie plastycznej. 
 
4. Tematyka prac musi odpowiadać zadaniu konkursowemu.  
 
5. Każda klasa może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową. 
 
6. Pracę należy odpowiednio opisać w formularzu konkursowym. 
 
7. Brak uzupełnionego formularza będzie uniemożliwiał udział w konkursie.  
 
8. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację.  
 
 
§ 5 NAGRODY 

http://www.gokidz.pl/konkurs
https://www.facebook.com/gokidzparkrozrywki/


 
 
Dla obu kategorii wiekowych przewidziane są takie same nagrody. Szczegóły wycieczki dla            
klasy zostaną ustalone telefonicznie. Podczas wycieczki zostaną wręczone gadżety. 
 

a) I miejsce 
 

- 1 godzina warsztatów dla całej klasy w GOkidz!, 
- 1 godzina zabawy dla całej klasy w GOkidz!, 
- 1 godzina zabawy dla całej klasy w GOjump Kraków- Mateczny, 
- klasowe wyjście do Teatru Współczesnego w Krakowie, 
- zestaw gadżetów. 

 
b) II miejsce 

 
- 1 godzina zabawy dla całej klasy w GOkidz!, 
- 1 godzina zabawy dla całej klasy w GOjump! Mateczne, 
- zestaw gadżetów. 

 
c) III miejsce 

 
- 1 godzina zabawy dla całej klasy w GOkidz!, 
- zestaw gadżetów. 

 
 
§ 6 OCENA PRAC 
 
Oceny prac dokonają niezależni pracownicy GOkidz! na specjalnych obradach. Oceniana          
będzie kreatywność, pomysłowość oraz sposób wykonania. 
 
 
 
§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.  
 
2. Poprzez zgłoszenie pracy plastycznej do Konkursu, autorzy pracy reprezentowani przez           
nauczyciela szkolnego przenoszą nieodpłatnie prawa autorskie do pracy bez ograniczeń          
czasowych i terytorialnych w zakresie wykorzystania pracy na następujących polach          
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i nakładzie, używania w formach nadających            
się do rozpowszechniania, publikowania w Internecie, umieszczenia na terenie parku oraz           
umieszczania w materiałach reklamowych w celach popularyzacji konkursu. Jest to również           
zgoda na publiczną publikację pracy.  
 



3.Uczestnicy Konkursu, osoby zgłaszające prace konkursowe wyrażają zgodę na         
przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych oraz na         
wykorzystanie wizerunków. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do bycia uczestnikiem konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) 
 
4.Organizatorzy konkursu nie ponoszą kosztów za przesyłkę pracy, a także nie ponoszą            
odpowiedzialności za opóźnienia pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą          
zgłaszający się do konkursu, a także za ewentualne uszkodzenia pracy w drodze transportu.  
 
5. Prace nie będą zwracane do autorów. 
 
6.Organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich,         
związanych z organizacją Konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub           
nieaktualnych danych przez uczestników Konkursu lub/oraz Jednostki zgłaszające. 
 
7.Szczegóły na temat konkursu dostępne również na stronie internetowej         
www.gokidz.pl/konkurs oraz pod numerem telefonu +48 578 202 001 i adresem email             
marketing@gokidz.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.gokidz.pl/konkurs

