
Regulamin konkursu Wakacyjny Plac Budowy 

1. Konkurs został stworzony i wymyślony przez firmę Baw się i buduj Krzysztof Kwaśniowski z 

siedzibą w Szczecinie, ul. Tkacka 55, NIP: 852-244-06-53. W dalszej części regulaminu firma ta 

jest nazywana Organizatorem. 

2. Konkurs Wakacyjny Plac Budowy trwa od 1 czerwca 2015 roku do 21 sierpnia 2015 roku. 

Oficjalne ogłoszenie zwycięzców nastąpi nie później niż 23 sierpnia 2015 roku. 

3. W konkursie można wziąd udział w godzinach przeznaczonych na swobodne budowanie w 

Baw się i buduj (Kreatywny Plac Budowy). 

4. Dziecko, które bierze udział w konkursie, w regulaminie nazywane jest Uczestnikiem. 

5. Opiekun dziecka wypełnia zgłoszenie. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Baw 

się i buduj, przy ul. Tkackiej 55 w Szczecinie. Formularz musi byd wypełniony na miejscu.  

6. Opiekun dziecka, które bierze udział w konkursie, jest zobowiązany do zapoznania się z 

regulaminem i jego akceptacji. Brak akceptacji regulaminu oznacza brak możliwości wzięcia 

udziału w konkursie.  

7. W konkursie mogą wziąd udział dzieci do 12 lat. 

8. Podczas zgłaszania dziecka do konkursu, Uczestnik wybiera swój nick. Nick ten będzie 

używany podczas ogłaszania klasyfikacji w internecie. 

9. Uczestnik konkursu za każdą wizytę w Baw się i buduj, podczas której rodzic wykupuje czas 

na swobodne budowanie lub korzysta z wejśd z karnetu, otrzymuje 5 punktów. 

10. Uczestnik konkursu podczas wizyty w Baw się i buduj losuje dwa zadania do wykonania z 

użyciem klocków. Za prawidłowe wykonanie każdego zadania Uczestnik otrzymuje 10 

punktów. Ocenę wykonania zadania jako prawidłowe lub nieprawidłowe podejmuje 

Instruktor Baw się i buduj. Zadania losowane są z odpowiedniego poziomu, na którym 

znajduje się dziecko: 

 Do 100 punktów – poziom Praktykant 

 Do 250 punktów – poziom Brygadzista 

 Powyżej 250 punktów – poziom Inżynier 

11. Uczestnik konkursu może skorzystad z bonusowych możliwości: 

 Ekstra cegła – podczas jednej wizyty w Baw się i buduj, Uczestnik może wylosowad i 

wykonad 3 zadania. Po 2 Ekstra cegły może wykorzystad uczestnik na poziomie 

Brygadzista i Inżynier.  

 Hop cegła – przed przystąpieniem do wykonywania zadao w danym dniu, Uczestnik może 

wylosowad, czy punkty z danego dnia będą mnożone przez 2, czy przez 3. Hop cegłę 

można wykorzystad tylko raz i ma do tego prawo uczestnik, który znajduje się na 

poziomie Inżynier 

12. Punkty zapisywane są na karcie uczestnika i na kartach Organizatora 

13. Od poziomu Brygadzista zadania podzielone są na 2 kategorie wiekowe: dla dzieci do 8 lat i 

dla dzieci od 9 do 12 lat. Mimo podziału, wszyscy Uczestnicy zdobywają punkty w tej samej 

klasyfikacji. A więc klasyfikacja wyników nie jest podzielona na kategorie wiekowe. 

14. Klasyfikacja uczestników jest codziennie aktualizowana i zamieszczana na stronie dzieciaki-

buduja.pl/wakacyjny-plac-budowy oraz na stronie facebook.com/WakacyjnyPlacBudowy 

15. Uczestnictwo w konkursie jest płatne i wynosi 12zł za godzinę budowania lub 20zł za 2 

godziny wykupywane razem lub 50zł za karnet na 5 godzin. Jeżeli uczestnik wykona swoje 



zadania przed upływem wykupionego czasu, może wykorzystad go na swobodne budowanie i 

zabawę z innymi klockami w Baw się i buduj 

16. W trakcie udziału w konkursie będą robione zdjęcia budowli wykonanych przez Uczestników. 

Zdjęcia te będą publikowane na wyżej wymienionych stronach internetowych. W trakcie 

konkursu mogą byd też wykonywane zdjęcia Uczestników. Ich umieszczanie na powyższych 

stronach jest możliwe tylko po wyrażeniu zgody przez opiekuna dziecka. 

17. W konkursie przewidziane są następujące nagrody: 

 1 miejsce (najwięcej zdobytych punktów) – tablet Samsung Galaxy Tab 3 

 2 miejsce (druga w kolejności liczba zdobytych punktów) – zestaw klocków Quercetti 

Skyrail 

 3 miejsce (trzecia w kolejności liczba zdobytych punktów) – zestaw klocków Plus-Plus  

480 elementów 

 Każdy uczestnik otrzymuje odznakę za zdobycie określonej liczby punktów: 100 punktów 

– odznaka Praktykanta, 250 punktów – odznaka Brygadzisty, 400 punktów – odznaka 

Inżyniera 

 Dzieci, które zdobędą 400 punktów, otrzymują 50% zniżki na pierwszy miesiąc 

edukacyjnych zajęd grupowych organizowanych przez Baw się i buduj od września 2015 

roku 

18. W przypadku kilku uczestników z identyczną liczbą punktów na miejscach 1-3, wyższe miejsce 

zajmuje uczestnik, który został wcześniej zgłoszony do konkursu. Jeżeli data zgłoszenia będzie 

taka sama, to wśród zainteresowanych przeprowadzane jest dodatkowe zadanie, które 

wyłoni zwycięzcę. 

19. Nagrody przyznawane w konkursie nie podlegają wymianie na inne ani na ich ekwiwalent 

pieniężny. 


