
REGULAMIN KONKURSU 

na najlepszą strefę kibica 

1. Organizatorem Konkursu jest Fundacja BezMiar. 

2. Uczestnikami Konkursu są zorganizowane grupy kibiców, które zgłosiły chęć uczestnictwa 

w konkursie. 

3. Celem Konkursu jest wyłonienie grupy, która wyróżni się w jakości kibicowania podczas  

Biegu Zielonych Sznurowadeł dnia 11 marca 2018 roku. 

4. Kryteria Konkursu:   

a) motyw przewodni – kolor Zielony   

b) forma kibicowania dowolna, ale taka która nie zagraża uczestnikom Biegu, ani osobom 

postronnym (hasła, okrzyki, śpiewy, tańce, muzyka itp.)  

c) ogólny wygląd (strój, makijaż, rekwizyty, instrumenty muzyczne itp.). 

5. Każda ze Stref otrzyma od Organizatora 2 tabliczki o wymiarach 70 x 100 cm do 

wykonania hasła/haseł. 

6. Grupy zainteresowane udziałem w Konkursie otrzymają  NUMER Strefy Kibica, który mają 

obowiązek umieścić w widocznym miejscu w czasie kibicowania na trasie Biegu. 

6. Organizator wyklucza jakąkolwiek formę kibicowania naruszającą dobra osobiste 

zawodników i osób postronnych.  

7. Przewiduje się dwa rodzaje głosowania:  

a) bezpośrednio po zakończeniu biegu oceny Stref Kibica dokonają zawodnicy przez 

wrzucenie do urny kartki z numerem najlepszej ich zdaniem Strefy Kibica. Każdy zawodnik 

może oddać tylko 1 (słownie: jeden) głos. Przeliczenia głosów dokona powołana przez 

Organizatorów Komisja. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu dekoracji i rozdaniu 

nagród. 

b) w głosowaniu internetowym poprzez oddawanie lajków na albumy i poszczególne 

zdjęcia w albumie każdej Strefy Kibica w okresie od 14 do 18 marca 2018 r.   

Każda Strefa Kibica przesyła organizatorowi na adres: bieganie@bezmiar.org do 

poniedziałku 12 marca 2018 do godziny 24.00 maksymalnie 7 (słownie: siedem) 

zrobionych zdjęć swojej strefy. Zdjęcia przesłane przez każdą ze Stref zostaną 

umieszczone na facebooku na fanpage  „Fundacja BezMiar na sportowo” w odrębnych 

albumach. Wyniki Konkursu internetowego ogłoszone zostaną 19 marca 2018 r. przez 

powołaną przez Organizatora Komisję zliczającą głosy. 

8. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu. 

9. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla zwycięskiej Strefy Kibica. Ich osobiste 

wręczenie przez organizatorów nastąpi po wcześniejszym umówieniu się z 

przedstawicielami Strefy Kibica. 

10. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Strefa Kibica podlega 

wykluczeniu z konkursu.  

11. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. 
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