
 

 

Regulamin Konkursu „Żegluj z Aliplast” 
 

   Organizatorem Konkursu jest Fundacja Grupy Aliplast z siedzibą ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin, 
Organizatorem Kursu na Patent Żeglarza Jachtowego jest Yacht Club Politechniki Lubelskiej z siedzibą  

ul. Nadbystrzycka 44 A / 1007, 20-501 Lublin 

 
Warunki uczestnictwa 

1. W Konkursie może wziąć udział dziecko w wieku 14-18 lat.  

2. Aby wziąć udział w Konkursie rodzic musi zgłosić swoje dziecko w dziale CSR (Aliplast Sp. z o.o.) do 
dnia 17.06.2022r. i odebrać materiały do nauki. 

Warunki zwycięstwa 

3. Dziecko zgłoszone do Konkursu musi zdać test (jednokrotnego wyboru) z materiałów otrzymanych  

w dziale CSR. Warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 75% poprawnych odpowiedzi. 

Zwycięzcami mogą być 3 osoby z najwyższym wynikiem punktów. 

W przypadku remisu odbędzie się dogrywka. 

4. Test odbędzie się 22.06.2022r. w Sali Konferencyjnej na parterze w biurowcu Aliplast Sp. z o.o.,  

o godzinie 16:00. 

Nagrody 

5. Zwycięzca Konkursu może wziąć udział w  „Kursie na Patent Żeglarza Jachtowego” w dwóch 
terminach: 

• I termin 27.06 - 31.07.2022r. 

• II termin 1.08 - 28.08.2022r. 

6. Fundacja Grupy Aliplast sponsoruje tylko udział w Kursie Żeglarskim. Przystąpienie do egzaminu 
państwowego jest pokrywane ze środków własnych Uczestnika projektu (lub rodzica - koszt egzaminu 
125 zł). 

Postanowienia końcowe 

7. Warunkiem pokrycia kosztu całego „Kursu na Patent Żeglarza Jachtowego” przez Fundację Grupy 

Aliplast jest spełnienie następujących warunków: 

a. uczestnictwo w zajęciach praktycznych przez Uczestnika (dziecko) Kursu w wymiarze minimum 

50 godzin (podczas całego okresu trwania Kursu), 

b. podejście do egzaminu państwowego na Patent Żeglarza Jachtowego.  

8. W przypadku braku spełnienia wymagań rodzic Uczestnika musi sam pokryć koszt całego kursu.  

9. Fundacja Grupy Aliplast pokrywa tylko koszty samego Kursu na Patent Żeglarza Jachtowego. 

10. Zgłoszenie do Konkursu „Żegluj z Aliplast” jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych, wizerunku  oraz w materiałach promocyjnych Aliplast Sp. 

z o.o., Aliplast Extrusion Sp. z o.o. i Fundacji Grupy Aliplast na potrzeby Konkursu. 

11. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.  

 



 

 

 


