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 „BILARD SPORTEM WSZYTSKICH 

1. CELE KONKURSU 
Celem ogłoszonego przez Polski Związek Bilardowy  konkursu 
stymulowanie zainteresowania tematyką sportu. P
rozumiana promocja sportu. Promocja akcji 
Sportu i Turystyki „STOP zwolnieniom z WF
zajęciach wychowania fizycznego.
 
2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. W konkursie może brać udział
pracowników etatowych Polskiego Związku
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
deklaracji o powyższym i akceptacją regulaminu.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką 
sprzętem. Może to być zarówno film jak 
4. Każdy uczestnik może nadesłać 
5. Prace konkursowe muszą spełnić 
a) posiadać odpowiedź na pytanie "dlaczego gram w bilard ? "
b) nie być dłuższa niż 20 sekund
6. Praca powinna być wysłana z konta faceeboka
mailem na adres biuro@bilard-sport.pl w 
swoje dane kontaktowe. 
7. Wysłanie filmu e-mailem lub umieszczenie go na stronie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów 
regulaminowych konkursu. 
8. Prace należy przesyłać najpóźniej do dnia 
profilu przez uczestnika lub wysłania 
9. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
następujących polach eksploatacji: 
innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CD-ROM) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a
prezentowania prac na wystawach, organizowanych w celu popularyzacji
prowadzonych przez Organizatora oraz do wszelkiego rodzaju działań komercyjnych.
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

"BILARD SPORTEM WSZYSTKICH

KONKURS FILMOWY  

"DLACZEGO GRAM W BILARD
 

Regulamin Konkursu Filmowego 
organizowanego przez Polski Związek Bilardowy 

BILARD SPORTEM WSZYTSKICH ”- DLACZEGO GRAM W BILARD
 
 

Celem ogłoszonego przez Polski Związek Bilardowy  konkursu jest popularyzacja sportu bilardowego 
zainteresowania tematyką sportu. Promocja najlepszych projektów

. Promocja akcji BILARD SPORTEM WSZYSTKICH oraz akcji 
Sportu i Turystyki „STOP zwolnieniom z WF-u” mające na celu zachęcenie dzieci do uczestniczenia w 
zajęciach wychowania fizycznego. 

ENIA ORGANIZACYJNE 
e brać udział każda osoba fizyczna, placówka szkolna lub firma

pracowników etatowych Polskiego Związku Bilardowego. 
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze zło

szym i akceptacją regulaminu. 
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką filmową  - telefonem, kamerą oraz innym możliwym 

zarówno film jak również pokaz zdjęć. Formuła jest DOWOLNA 
e nadesłać nieograniczoną liczbę prac. 

5. Prace konkursowe muszą spełnić następujące wymagania: 
posiadać odpowiedź na pytanie "dlaczego gram w bilard ? " 

dłuższa niż 20 sekund.  
być wysłana z konta faceeboka. W przypadku jego braku prace można przesłać e

sport.pl w tytule podając "DLACZEGO GRAM W BILARD"

mailem lub umieszczenie go na stronie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów 

przesyłać najpóźniej do dnia 9 wrześnie 2014 roku. Decyduje data 
profilu przez uczestnika lub wysłania e-maila 
9. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach PZBil. 

Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
następujących polach eksploatacji: publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz 

utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
ROM) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a

prezentowania prac na wystawach, organizowanych w celu popularyzacji
prowadzonych przez Organizatora oraz do wszelkiego rodzaju działań komercyjnych.

nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu. 

SPORTEM WSZYSTKICH" 

"DLACZEGO GRAM W BILARD” 

GRAM W BILARD  

popularyzacja sportu bilardowego oraz 
ocja najlepszych projektów, jak również szeroko 

BILARD SPORTEM WSZYSTKICH oraz akcji Ministerstwa 
na celu zachęcenie dzieci do uczestniczenia w 

firma, z wyjątkiem dzieci 

2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie 
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 

telefonem, kamerą oraz innym możliwym 
pokaz zdjęć. Formuła jest DOWOLNA . 

. W przypadku jego braku prace można przesłać e-
GRAM W BILARD" oraz podając 

mailem lub umieszczenie go na stronie jest jednoznaczne z akceptacją zapisów 

. Decyduje data umieszczenia na 

 
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 

publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w 
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, 
ROM) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, a także 

prezentowania prac na wystawach, organizowanych w celu popularyzacji sportu bilardowego 
prowadzonych przez Organizatora oraz do wszelkiego rodzaju działań komercyjnych. 

 



 
3. OCENA PRAC 
1. Prace oceniane są w WYŁACZNIE poprzez 
film, który otrzyma najwięcej "polubień" ( praca z największą liczbą LUBIĘ TO" ) 
2. Prace nie podlegają ocenie przez żadne 
WYŁACZNIE LICZBA POLUBIEŃ FILMU.
3. Autorzy nagrodzonych i wyró
powiadomieni o rozstrzygnięciach. 
 
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Głosować można najpóźniej do dnia 10 września 
3. Miejsce i czas rozdania nagród zostanie opublikowany na stronie internetowej
 
5. NAGRODY: 
1. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
I miejsce – TABLET + gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH
II miejsce – gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH
III miejsce – . gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH
 
6. Najlepsze prace mogą zostać 
sport bilardowy. 
 
7. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyró
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się 
 
8. Akcja "BILARD SPORTEM WSZYSTKICH 
i Turystyki  
 
 

WYŁACZNIE poprzez odwiedzających i oglądających filmy
film, który otrzyma najwięcej "polubień" ( praca z największą liczbą LUBIĘ TO" ) 

przez żadne inne Komisje. O kolejności miejsc i zwycięstwie decyduje 
A POLUBIEŃ FILMU. 

. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną osobiście (mailem, pocztą bądź
owiadomieni o rozstrzygnięciach.  

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
najpóźniej do dnia 10 września 2014 roku do godziny 12.00

3. Miejsce i czas rozdania nagród zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bilard

ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: 
TABLET + gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH
gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH 

gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH 

mogą zostać  umieszczone w filmie "Bilard Sportem Wszyst

e przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się również na stronie: www.bilard

"BILARD SPORTEM WSZYSTKICH " realizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu 

odwiedzających i oglądających filmy. Zwycięża ten 
film, który otrzyma najwięcej "polubień" ( praca z największą liczbą LUBIĘ TO" )  

inne Komisje. O kolejności miejsc i zwycięstwie decyduje 

nionych prac zostaną osobiście (mailem, pocztą bądź telefonicznie) 

do godziny 12.00  

www.bilard-sport.pl 

TABLET + gadżety TVSportspl oraz BILARD SPORTEM WSZYSTKICH 

"Bilard Sportem Wszystkich " promującym 

www.bilard-sport.pl  

realizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu              


