
Regulamin konkursu Pet Fair Aquascaping Contest 2019 

1. Postanowienia ogólne - organizatorzy 

Konkurs odbywa się podczas  Międzynarodowych Targów Zoologicznych  Pet Fair 13-15.09. 

2019r. 

Rozpoczęcie konkursu w czwartek  12.09.2019r. w godz. 8-20. Zakończenie konkursu 

przewidziane jest w niedzielę 15. 09.2019 r. o godz. 18:00. 

Organizatorem konkursu akwarystycznego są Międzynarodowe Targi Zoologiczne Pet Fair  

oraz Podwodne Ogrody Małgorzata Tarczyńska. 

  

2. Szczegóły dotyczące konkursu 

 

Sprzęt na konkurs dostarcza firma Aquaray  przy udziale z organizatorami.  

Konkurs polega na zaaranżowaniu zbiorników  o wymiarach (60x30x36 opti white) 

Dostarczone zbiorniki każdy z uczestników odbiera u organizatora i jest odpowiedzialny za to 

by sprzęt nie został zniszczony. W skład zestawu, który uczestnicy będą mieli do dyspozycji 

wchodzą: akwarium z oświetleniem, filtr, grzałka, roślinność,  podłoże do wyboru oraz 

materiały dekoracyjne, które będą przygotowane i z których każdy z uczestników może 

korzystać. Skały, które uczestnik wybierze do swojej aranżacji akwarium , mogą być rozbijane 

i kształtowane dowolnie. Zwierzęta akwariowe we własnym zakresie. Ilość  zbiorników 

dostępnych w konkursie: 10 szt. 

Elementy aranżacji bądź całość, mogą być wcześniej przygotowane i przeniesione do 

zbiornika konkursowego.  

Urządzanie akwariów odbywa się w czwartek 12 września od godz. 8:00 do  godz. 20:00 

Czas urządzania zbiorników może zostać wydłużony przez organizatorów  na wniosek 

większości uczestników. 

Dopuszcza się przywiezienie gotowego akwarium o identycznych wymiarach i z tego samego 

szkła, wszystkie akwaria powinny być zalane wodą z dojrzałego akwarium, bez względu na to 

czy są robione na miejscu czy nie (za brak klarowności wody będą odejmowane punkty). 

Każdy z uczestników kwituje odbiór akwarium konkursowego u kierownika konkursu-

Małgorzaty Tarczyńskiej. Demontaż zbiorników konkursowych nastąpi w niedzielę 15.09. 

2019 po zakończeniu targów. 

  3. Uczestnicy - zgłoszenie do konkursu 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które prześlą chęć zgłoszenia do konkursu na maila 

aquazafira@gmail.com i zostaną zakwalifikowani przez organizatorów konkursu. 

W tym celu należy nadesłać na powyższy mail przynajmniej 2 zdjęcia akwariów wykonanych 

samodzielnie. Eliminacje trwają do 20 sierpnia. 

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 



W trakcie konkursu osoba urządzająca akwarium jest odpowiedzialna za cały komplet 

(akwarium wraz z wyposażeniem, tj filtr, oświetlenie, grzałka). Za zniszczenie lub uszkodzenie 

zestawu akwariowego uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową.  

Po zakończeniu konkursu akwarium powinno zostać oczyszczone, wysuszone i w komplecie 

zdane Koordynatorowi-Podwodne Ogrody, co Koordynator poświadcza podpisem.  

Każdy z Uczestników konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

związanych z uczestnictwem w konkursie.  

Opłata startowa wynosi  100 zł - uiszczają Ci którzy się zakwalifikują do konkursu na numer 

konta targów 67 1020 3352 0000 1002 0239 8659, PKO Bank Polski SA Oddział w Łodzi ul. 

Piłsudzkiego 153, 92-332 Łódź; płatne do końca sierpnia 2019. Nie uiszczenie opłaty startowej 

jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konkursie. 

Udział w konkursie muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności 

prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału osoby niepełnoletnie, nieposiadające pełnej 

zdolności do czynności prawnych, jurorzy i koordynator oraz osoby z ich najbliższej rodziny.  

Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i 

osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub spowinowacone. Przystąpienie do 

konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego 

treść. 

4. Kryteria ocen: 

Pomysł, spójność kompozycji, kondycja roślin, kreatywność, detale, klarowność wody, ogólny 

odbiór akwarium, estetyka. 

5. Jury: 

W skład jury konkursowego wchodzą: Małgorzata Tarczyńska-Podwodne Ogrody, Michał 

Adamek-Aqua Show, Sascha Hoyer Scapers Lounge. 

 


