
REGULAMIN KONKURSU   

na najlepiej przystrojoną łódkę podczas parady jednostek pływających  
„Ster na Bydgoszcz 2018” (sobota, 23 czerwca 2018 r.) 

 
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bydgoszcz.  
2. Konkurs rozpocznie się i zakończy 23 czerwca 2018 w trakcie imprezy Bydgoski Festiwal Wodny 

„Ster na Bydgoszcz” (dalej: Festiwal). 
 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA  
1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna lub grupa osób (osoby pełnoletnie, 

posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub młodzież i dzieci pod opieką osób 
dorosłych, np. rodziców).  

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przystrojenie jednostki pływającej biorącej udział w 
paradzie, na rzece Brdzie, podczas „Steru na Bydgoszcz” w sobotę 23 czerwca 2018 o godzinie 
17.00. Dodatkowym atutem będzie przebranie załogi danej jednostki pływającej. 

3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora. 
 

3. ZGŁOSZENIA ORAZ PRZEBIEG KONKURSU 
1. Organizator nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia  do udziału w Konkursie. 
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie jest udział w paradzie na rzece Brdzie w 

dniu 23 czerwca o godz. 17:00 oraz przystrojenie jednostki pływającej. Jednostki, które nie 
wezmą udziału w paradzie, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu. 

3. Tematyka przystrojenia jednostki pływającej, wykonanie i użyte materiały są dowolne. 
4. Organizator udokumentuje udział danej jednostki pływającej w paradzie poprzez zrobienie 

zdjęcia w trakcie jej trwania. 
5. Organizator wyłoni zwycięzcę w każdej z dwóch kategorii: 

a. jednostki napędzane siłą własnych mięśni (kajaki, wiosła, rowery wodne, tratwy itp.), 
b. jednostki napędzane silnikami motorowymi lub elektrycznymi. 

6. Ocena jednostki pływającej w każdej z dwóch kategorii nastąpi na podstawie głosowania komisji 
konkursowej powołanej przez Organizatora. 

7. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 23 czerwca około godz. 19.45 po koncercie zespołu 
PYRATES! na scenie na Wyspie Młyńskiej. 

8. Zwycięzcom - w każdej dwóch powyższych kategorii - zostanie wręczony pamiątkowy puchar 
oraz zestaw upominków „sterowych”. 

9. Jury – oprócz nagród głównych - może przyznać w dwóch powyższych kategoriach wyróżnienia. 
 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Zdjęcia wykonane przez Organizatora będą wykorzystane do celów promocyjnych Organizatora 

i umieszczone na fanpege’u lub  stronie internetowej Organizatora. 
2. Uczestnicy, biorący udział w paradzie i przystępujący do Konkursu, wyrażają zgodę, na 

upublicznienie wykonanych przez Organizatora zdjęć oraz swojego wizerunku . 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a. odstąpienia od Konkursu w sytuacji, gdy uczestnicy parady nie przystroją jednostek 
pływających, 

b.  zmiany składu jury.  
 
 

UWAGA!  Nadrzędnym celem Konkursu jest dobra zabawa! 

 


