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1. CELE KONKURSU 
Celem ogłoszonego przez Polski Związek Bilardowy  konkursu plastycznego jest popularyzacja sportu 
bilardowego wśród uczniów szkół oraz stymulowanie zainteresowania tematyką sportu. Promocja 
najlepszych projektów, jak również szeroko rozumiana promocja sportu w środowisku dzieci i młodzieży 
szkolnej. Promocja akcji BILARD SPORTEM WSZYSTKICH oraz akcji Ministerstwa Sportu i Turystyki 
„STOP zwolnieniom z WF-u” mająca na celu zachęcenie dzieci do uczestniczenia w zajęciach 
wychowania fizycznego. 
 
2. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. W konkursie może brać udział młodzież szkół podstawowych, gimnazjum i średnich, z wyjątkiem dzieci 
pracowników etatowych Polskiego Związku Bilardowego i dzieci członków Komisji Konkursowej. 
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi i nie 
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem 
deklaracji o powyższym. 
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, jak np. ołówek, kredka, pastele,farby olejne, 
wycinanki, grafiki komputerowe, filmy itp. 
4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 pracę. 
5. Prace konkursowe muszą spełnić następujące wymagania: 
a) posiadać elementy sportowej gry w bilard 
6. Na odwrocie ( lub w załączeniu) pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora oraz ewentualnie 
tytuł pracy. 
7. Do pracy należy dołączyć w zamkniętej kopercie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący 
załącznik numer 1 do Regulaminu konkursu, podpisany przez rodziców lub opiekunów uczestnika. 
8. Prace należy składać, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego)  
do dnia 25 września  2014 r. na adres: 
Klub Bilardowy Pino 
39-200 Dębica ,ul Konarskiego 36 
z dopiskiem: konkurs plastyczny „BILARD SPORTEM WSZYTSKICH 6,16,66” 
9. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Polskiego Związku 
Bilardowego. 
10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na 
następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie  przez Polski Związek Bilardowy i publikacji i 
w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do 
rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-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. 
11.KAŻDY UCZESTNIK JAK RÓWNIEŻ PLACÓWKA która weźmie udział w konkursie otrzyma 
certyfikat udziału w akcji BILARD SPORTEM WSZYTSKICH.  
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator Konkursu. 
 
 
 



 
 
 
3. OCENA PRAC 
1. Komisja Konkursowa, oceniająca zgłoszone prace, zostanie utworzona przez przedstawicieli Polskiego 
Związku Bilardowego oraz środowisk artystycznych i sportowych oraz zaproszonych gości 
2. Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac wg następujących kryteriów oceny: 
a) trafność doboru tematu pracy 
b) oryginalność 
c) walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania 
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 
4. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac zostaną osobiście (mailem, pocztą bądź telefonicznie) 
powiadomieni o rozstrzygnięciach podjętych przez Komisję. 
 
4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU 
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 października 2014 roku  
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach konkursu listownie bądź pocztą 
elektroniczną. 
3. Miejsce i czas rozdania nagród zostanie opublikowany na stronie internetowej www.bilard-sport.pl 
 
4. NAGRODY: 
1. W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody: 
I miejsce – .tablet 
II miejsce – gadżety PZBil 
III miejsce – gadżety firmy Puchary Premium 
Nagrody ufundowane przez Polski związek Bilardowy , 
 
Dodatkowo wychowawca szkolny zdobywcy pierwszego miejsca otrzyma nagrodę w postaci 
tableta oraz zaproszenie do Polskiego Komitetu Olimpijskiego na konferencję BSW  . 
 
 
Placówka lub klub z której będzie pochodziła praca otrzyma również „koszyk słodyczy” 
ufundowany przez firmę Brześć  
 
5. Najlepsze prace zostaną umieszczone w specjalnie wydanym albumie lub magazynie Bilard 
Sport wraz z informacją o laureatach oraz szkołach i miejscowościach z których pochodzą 
 
6. Komisja Konkursowa może przyznać dodatkowe nagrody za prace wyróżnione. 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie: www.bilard-sport.pl  
 
5. Akcja Bilard Sportem Wszystkich realizowana jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki  
 
 
Komisja Konkursowa: 
 
 
- Piotr Kędzior - przewodniczący Komisji  
 
- Marcin Krzemiński – członek Zarządu Światowej Konfederacji Sportów Bilardowych  
 
- Grzegorz Kędzierski – prezes Zarządu Polskiego Związku Bilardowego 
 
- Marcin Sipa – Prezes Brześć Sp. z o.o. 
 
- Łukasz Szuba – członek Zarządu Why NOTHolidays  
 
- Edward Janaszek – aktor Teatru im. Stefana Żeromskiego  
 
- Karol Skowerski – zwycięzca World Pool Masters 2012 
 

http://www.bilard-sport.pl/

