§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu ”Nakręć się na Agroskałkę”
jest Agrogospodarstwo „Pod Skałką” z siedzibą w Przybynowie
przy ulicy Szkolnej 34, 42-310 Przybynów.
2. Uczestnikiem konkursu może być każda grupa wycieczkowa,
która odwiedziła Agrogospodarstwo „Pod Skałką” w 2017 roku.
§ 2. CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwa od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. i jest realizowany w dwóch niezależnych od
siebie edycjach.
2. Edycja wiosenna trwa od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
3. Edycja jesienna trwa od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 3. WARUNKI UCZESTNICKA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie fotorelacji z odbytej wycieczki do
Agrogospodarstwa” Pod Skałką” i dodanie do niej własnego komentarza lub opinii.
2. Akceptowany format fotorelacji to plik PDF, prezentacja Power Point lub film video umieszczony
w serwisie YouTube.
3. Wykonane prace należy przesłać na adres konkurs@agroskalka.pl z dopiskiem „wyrażam zgodę na
publikację materiału przez Agrogospodarstwo „Pod Skałką”.
4. W emailu należy również podać: nazwę uczestnika, datę odbytej wycieczki oraz numer telefonu
kontaktowego.
5. Oceniane będą forma graficzna i ciekawe podejście do tematu.
6. Fotorelacje będą publikowane na stronach www.facebook.com/agroskalka oraz www.agroskalka.pl
7. Termin nadsyłania prac dla edycji wiosennej mija 10 lipca 2016 r.
8. Termin nadsyłania prac dla edycji jesiennej mija 31 grudnia 2016 r.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 lipca 2017 r. dla edycji wiosennej i do 10 stycznia 2018 r.
dla edycji jesiennej.
10. W każdej edycji zostaną nagrodzone trzy najwyżej ocenione prace.
§ 4. NAGRODY I ICH ODBIÓR
1. Nagrodami dla każdej z edycji są wycieczki do Agrogospodarstwa „Pod Skałką”.
2. Nagrody należy odebrać do 31 października 2017 r. dla edycji wiosennej, oraz do 30 kwietnia 2018
r. dla edycji jesiennej.
3. Zwycięzcy konkursu organizują transport do Agrogospodarstwa „Pod Skałką” we własnym zakresie.
4. Nagrody dla edycji wiosennej:
• 1 miejsce – wycieczka dla 100 osób „Święto Pieczonego Ziemniaka”
w pakiecie podstawowym + plac zabaw dla dzieci. Wartość nagrody 4500zł.
• 2 miejsce - wycieczka dla 50 osób „Święto Pieczonego Ziemniaka”
w pakiecie podstawowym + plac zabaw dla dzieci. Wartość nagrody 2250zł.
• 3 miejsce - wycieczka dla 50 osób „Święto Pieczonego Ziemniaka”
w pakiecie podstawowym. Wartość nagrody 1750 zł.
5. Nagrody dla edycji jesiennej:
• 1 miejsce – wycieczka dla 100 osób „Edukacyjna Przygoda”
w pakiecie FUN. Wartość nagrody 4000zł.
• 2 miejsce – wycieczka dla 50 osób „Edukacyjna Przygoda”
w pakiecie FUN. Wartość nagrody 2000 zł.
• 3 miejsce – wycieczka dla 50 osób „Edukacyjna Przygoda”
w pakiecie STANDARD. Wartość nagrody 1500zł.

