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Stalowowolski Konkurs  

Wiedzy o Szybownictwie 

 

 

 

 

 

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w „Stalowowolskim Konkursie 

Wiedzy o Szybownictwie” zwanym dalej „Konkursem”. 

 

2. Organizatorem Konkursu jest Aeroklub Stalowowolski z siedzibą w Turbi, Turbia 488, 

37-415 Zaleszany, adres mailowy na potrzeby konkursu: konkurs.asw@gmail.com 

 

3. Konkurs ma na celu szerzenie wiedzy lotniczej wśród młodzieży i osób pasjonujących 

się szybownictwem, a także wzbudzenie zainteresowania udziałem w szkoleniach 

lotniczych organizowanych przez Aeroklub Stalowowolski i jego promocję. 

 

4. Organizator Konkursu odpowiada za: 

 

a. Przygotowanie pytań konkursowych. 

 

b. Przeprowadzenie Konkursu. 

 

c. Wyłonienie Zwycięzców. 

 

d. Przyznanie nagród. 

 

e. Rozstrzyganie wszelkich spraw związanych z przebiegiem Konkursu. 

 

5. Zakres pytań konkursowych obejmuje tematy dotyczące szybownictwa oraz związane 

z działalnością Aeroklubu Stalowowolskiego. 

 

6. Wszelkie informacje na temat Konkursu publikowane będą na stronie internetowej 

Organizatora: www.aeroklubstalowowolski.pl oraz na stronie Organizatora w serwisie 

Facebook: www.facebook.com/aeroklub.stalowawola 

 

§2 Przebieg Konkursu 

 

1. Do Konkursu mogą przystąpić wszystkie osoby powyżej 15 roku życia.  
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2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch etapach: 

 

a. Etap I przeprowadzony zostanie drogą elektroniczną. Polega na udzieleniu 

odpowiedzi na pytania konkursowe dostępne pod adresem: 

https://goo.gl/forms/tqlbY9koBD5XO1uG3 w terminie do 17 marca 2017 r. 

Lista z wynikami pierwszego etapu zostanie opublikowana do dnia 19 marca 

2017r. Do drugiego etapu zakwalifikowane zostanie 10 osób z najlepszymi 

wynikami z etapu pierwszego.  

 

Każdy uczestnik ma prawo wysłania tylko jednego formularza konkursowego. 

W przypadku wysłania wielu formularzy przez jedną osobę ocenie podlegać 

tylko wysłany jako pierwszy. 

 

b. Etap II odbędzie się w siedzibie Organizatora na Lotnisku w Turbi w dniu  

26 marca 2017r. o godz.: 11:00. Podczas tego etapu przeprowadzony 

zostanie pisemny test wiedzy, w którym wyłonieni zostaną Zwycięzcy Konkursu. 

 

Podczas tego etapu zabronione jest korzystanie z wszelkich pomocy, 

w szczególności urządzeń elektronicznych, notatek, pomocy osób trzecich, itd. 

 

3. W przypadku, gdy w I etapie Konkursu 10 najlepszych wyników zostanie osiągnięte 

przez więcej niż 10 osób (remis) Organizator przeprowadzi dogrywkę w formie testu 

internetowego, o czym zainteresowani Uczestnicy zostaną poinformowani drogą 

mailową.  

Dogrywka zostanie przeprowadzona w dniach 19-22 marca 2017r., a ostateczna lista 

osób zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zostanie opublikowana 23 marca 2017r. 

 

4. Organizator nie zapewnia materiałów edukacyjnych, transportu na miejsce rozgrywania 

Konkursu oraz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez 

Uczestników w jego trakcie.  

 

§3 Nagrody 

 

1. Nagrody główne zostaną przyznane w II etapie Konkursu zdobywcom trzech 

pierwszych miejsc: 

 

 Miejsce 1- kupon o wartości 100% rabatu na udział w Teoretycznym Szkoleniu 

Szybowcowym 

 Miejsce 2- kupon o wartości 50% rabatu na udział w Teoretycznym Szkoleniu 

Szybowcowym 

 Miejsce 3- kupon o wartości 30% rabatu na udział w Teoretycznym Szkoleniu 

Szybowcowym 

Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu (miejsca 4-10) otrzymają kupon o wartości 20% 

rabatu na udział w Teoretycznym Szkoleniu Szybowcowym oraz nagrody dodatkowe, 

o których mowa w §3, pkt. 2 Regulaminu. 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/tqlbY9koBD5XO1uG3
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2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody dodatkowe: 

 

 Uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają kupon o wartości 70% rabatu na Lot 

Zapoznawczy szybowcem oraz pamiątkowe dyplomy i gadżety Aeroklubu. 

 

 Uczestnicy I etapu Konkursu, którzy nie zakwalifikują się do dalszej części zostaną 

nagrodzeni nagrodami pocieszenia w postaci kuponów o wartości 50% rabatu na Lot 

Zapoznawczy szybowcem. 

 

3. Regularny koszt wykonania Lotu Zapoznawczego wynosi 200 zł z VAT- od tej ceny 

obliczana jest zniżka wymieniona w §3, pkt. 2 Regulaminu.  

 

4. W przypadku osób niepełnoletnich do zrealizowania nagród niezbędna jest pisemna 

zgoda Rodzica lub Prawnego Opiekuna. Ponadto Rodzic lub Prawny Opiekun powinien 

być obecny na lotnisku w czasie wykonywania lotu zapoznawczego przez Uczestnika. 

 

5. Nagrody muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017r.  

 

 Teoretyczny Kurs Szybowcowy odbywa się w terminach ustalonych przez 

Organizatora z Uczestnikami Kursu.  

 Kupon rabatowy na Lot Zapoznawczy może być wykorzystany w terminach 

wyznaczonych przez Organizatora (terminy w każdym miesiącu będą publikowane 

na stronie internetowej oraz stronie Facebook Organizatora) lub w szczególnych 

przypadkach w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. 

 

6. Nagrody są imienne, nie mogą zostać odstąpione oraz odsprzedane osobom trzecim.  

 

7. Nagrody nie podlegają wymianie na inne, a w szczególności wymianie na ekwiwalent 

pieniężny.  

 

§4 Postanowienia końcowe 

 

1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

 

2. Udział w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. 

 

3. Udział w Konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, 

publikację ich (imię i nazwisko) na liście z wynikami oraz zgodę na publikację wizerunku 

na potrzeby promocji Aeroklubu Stalowowolskiego oraz przyszłych edycji Konkursu. 

 

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być Członkowie Aeroklubu Stalowowolskiego oraz ich 

Rodziny. 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, gdy Zwycięzca nie zrealizuje otrzymanej 

nagrody z powodów niezależnych od Organizatora. 

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu oraz odwołania 

Konkursu bez podania przyczyny w dowolnym momencie. 

 

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator.  


