
        REGULAMIN 
 

 

XI PLAŻOWE  BUDOWANIE  

ZAMKÓW  Z PIASKU 
Cele: 

- popularyzacja aktywnego wypoczynku, 
- rozszerzenie oferty wakacyjnych rozrywek dla osób 

przebywających nad morzem, 
- wyzwolenie inwencji artystycznych inspirowanych 

morzem, 
- promocja Gminy Postomino i m. Jarosławiec. 
 

Organizator: 

Centrum Kultury i Sportu w Postominie  

 
Czas i miejsce: 

6 sierpień 2014 roku, godz. 9.30, 
W razie niepogody 14 sierpień 2014 roku, godz. 9.30 
 

Wschodnia plaża – zejście dla 
niepełnosprawnych – ZEJŚCIE nr 2 
 
Uczestnicy: 

W zabawie można brać udział indywidualnie albo  
w zespołach dwuosobowych. 
 

Impreza jest rozgrywana w dwóch kategoriach: 
1. „DZIECI”: dzieci do lat 15, max. ilość zespołów: 20. 

Jedna grupa zorganizowana (kolonia, obóz, itp.) może 
zgłosić maksymalnie trzy zespoły. 

2. „OPEN”: max. ilość zespołów: 10, w zespole 
obowiązkowo musi wziąć udział przynajmniej jedna 
osoba dorosła. 

 

Zapisy: 

Punkt Informacji Turystycznej w Jarosławcu ul. 
Nadmorska 28 tel.(059) 810-94-40 lub w dniu imprezy 
do godz. 9.00 na plaży centralnej w Jarosławcu. 
 

Postanowienia regulaminowe: 

 Podstawa rzeźby z piasku nie może przekraczać 
swymi wymiarami 5 m². Do jego wykonania można 
używać prostych narzędzi (wiadra, łopaty, grabie 
itp.), oraz surowców znajdujących się na plaży, czyli 
piachu, muszli, korzeni, glonów, kamieni.  

 Tematyka rzeźby dowolna. 
  Czas na wykonanie pracy: 2 godz. 

 Oceny prac dokonuje 3 – osobowe jury powołane 
przez Organizatora. 

 Ogłoszenie wyników  w dniu zawodów o godz. 
12.00. 

 Kryteria oceny: 
1. oryginalność, 
2. stopień trudności,  
3.  walory artystyczne pracy. 

 



Nagrody w kategorii „DZIECI”: 

 I miejsce – puchar + nagroda rzeczowa 
Pozostali uczestnicy otrzymają upominki rzeczowe,                       
a wszystkie drużyny otrzymują dyplomy, 
 

Nagrody w kategorii „OPEN”: 

 I miejsce - puchar + nagroda rzeczowa 
Pozostali uczestnicy otrzymują upominki rzeczowe,                      
a wszystkie drużyny otrzymują dyplomy. 
 

Postanowienia końcowe: 

- każdy po zgłoszeniu  udziału otrzyma regulamin imprezy, 
- wszelkie protesty i kwestie sporne rozstrzyga jury 

konkursu. 

 
ZAPRASZAMY DO ZABAWY 

 

ORGANIZATOR: 
Centrum Kultury i Sportu w Postominie 

76 – 113 Postomino 97 
tel. (59) 810-93-73; e – mail: turystyka@postomino.pl 

 
 

  
 
 
 

 
 

 

 

Jarosławiec  
plaża centralna  

(wschód – zejście nr 2 niepełnosprawne) 

6 sierpień 2014 r. 

mailto:turystyka@postomino.pl

