Akvaristická zima 2012
Bratislava, DK Ružinov, 15. – 16. 12. 2012

SÚŤAŽNÁ VÝSTAVA MINIAKVÁRIÍ
Pravidlá súťaže:
 Zúčastniť súťaže sa môže každý priaznivec akvaristiky bez ohľadu na vek; účastnícky
poplatok sa nevyberá
 Záujemcovia sa musia prihlásiť na e-mailovú adresu klub@akva.sk najneskôr do 12.12.2012
s uvedením svojho mena a tel. kontaktu
 Každý účastník môže prezentovať max. 3 miniakvária
 Odporúčame štandardný rozmer 30x30x20 cm, ale súťaže sa môžu zúčastniť aj iné akvária
o objeme max. 30l
 KLUB.AKVA.SK zabezpečí na požiadanie pri prihlásení akvárium, osvetlenie a vzduchovanie; za
každé zapožičané akvárium súťažiaci zloží zálohu 5 €, ktorá mu bude vrátená po odovzdaní akvária
 Inštalácia a zariaďovanie akvária bude prebiehať v piatok 14.12.2012 v čase medzi 18:00 – 22:00
(iný termín inštalácie je možný po predchádzajúcej dohode s organizátorom)
 Najneskôr do 13.12.2012 musí každý súťažiaci nahlásiť zoznam rastlín a živočíchov, ktoré
v miniakváriu použije – organizátor sa zaväzuje tieto zoznamy nezverejňovať až do zahájenia
výstavy
 Každý súťažiaci si musí sám zabezpečiť substrát, rastliny, prípadne živočíchy – ich výber závisí
plne na voľbe súťažiaceho – vzhľadom na veľkosť nádrže odporúčame zvoliť živočíchy primeranej
veľkosti!
 Dekorácia a celková štylizácia miniakvária nie je predpísaná, podmienkou je využitie minimálne
jedného druhu rastlín
 V rámci výstavy je súťažiacim povolený predaj miniakvárii – podmienkou je ponechanie miniakvária
v expozícii až do skončenia výstavy a zaplatenie 10% ceny do pokladne KLUB.AKVA.SK
 Nedodržanie týchto podmienok je dôvodom k vylúčeniu súťažiaceho zo súťažnej výstravy

Hodnotenie vystavených miniakvárií:
 Hodnotenie vystavených miniakvárií bude prebiehať hlasovaním verejnosti
 Každý návštevní Akvaristickej zimy 2012 po zaplatení vstupného obdrží hlasovací lístok, ktorého
prostredníctvom môže vybrať tri najlepšie miniakvária
 Vyhodnotenie hlasovania vykoná rada KLUB.AKVA.SK bezprostredne po ukončení výstavy
v nedeľu 16. 12. 2012 o 13:00
 Za 3 najúspešnejšie súťažné miniakvária budú ich vystavovatelia odmenení podľa poradia
finančnými cenami:

1. miesto 50 €
2. miesto 30 €
3. miesto 20 €
 zvláštnu cenu KLUBu.AKVA.SK získa najúspešnejší súťažiaci z radov členov klubu
 drobné vecné ceny obdrží aj päť vylosovaných návštevníkov, ktorí odovzdajú hlasovací lístok
s kontaktnými údajmi – platné budú len lístky s vyznačením zvoleného miniakvária.
Organizátor súťaže si vyhradzuje v prípade malého záujmu verejnosti o súťaž ( nahlasenia menej ako
15 súťažných miniakvárii ) súťažnú výstavu zrušiť.

