Regulamin
VI zamojskiego konkursu plastycznego
pt: „Kartka na Boże Narodzenie ilustracja i życzenie”

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed.
2. Przedmiotem konkursu jest:
2a wykonanie pracy plastycznej, która zostanie wykorzystana jako ilustracja do kartki
świąteczno-noworocznej na rok 2014
2b napisanie tekstu w formie życzeń świąteczno-noworocznych na rok 2014
3. Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów i licealistów. Zasięg konkursu obejmuje
powiat zamojski.
4. Prace mogą zostać wykonane w dowolnej technice na papierze. Format kartki - DL
(21x10,5 cm), dwustronna lub wersja składana (4 strony).
5. Pracę należy przekazać drogą pocztową lub dostarczyć osobiście na adres Centrum
Stomatologii Estetycznej Multimed ul. Śląska 40, 22-400 Zamość, do dnia 10 grudnia
2014 roku.
6. Do pracy prosimy dołączyć formularz zgłoszeniowy (osoby pełnoletnie, osoby
niepełnoletnie) wraz z czytelnym podpisem/zgodą uczestnika na udział w konkursie.
7.

Prace będą oceniane przez jury w składzie określonym przez Organizatora.

8.

Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych na konkurs prac.

9. Jury wybierze jednego zwycięzcę, którego ilustracja i życzenia zostaną wykorzystane do
przygotowania kartki świąteczno-noworocznej na rok 2014 i rozesłane na koniec roku
2014. Jury przyzna dodatkowo dwa wyróżnienia dla każdej z kategorii.
10. W konkursie przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
11. Zwycięzca konkursu otrzyma 20 wydrukowanych kartek do własnego wykorzystania.
12. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
13. Ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia 2014 roku.
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14. Wyniki konkursu oraz prace laureatów będą udostępnione i publikowane w ramach
działań promocyjnych w postaci:
- ilustracji i tekstu na kartce świąteczno-noworocznej na rok 2014,
-na stronie internetowej www.bezbolesnie.pl w zakładce „O nas” – Konkursy,
www.facebook.com/bezbolesnie,
- w siedzibie Centrum Stomatologii Estetycznej Multimed.
15. Prace zgłaszane do konkursu muszą być pracami samodzielnymi i nie mogą być kopiami
innych prac, lub wykorzystywać ich elementów w sposób naruszający prawa autorskie
innych osób.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego
zawierającego dane osobowe uczestników w zakresie: imię i nazwisko, szkoła, klasa,
numer telefonu.
17. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane za
wyjątkiem imienia i nazwiska autora pracy.
18. Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza akceptację powyższego regulaminu przez
uczestnika konkursu.
19. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p.
Anną Kubiak nr tel: 84 639 63 30, 500 028 652.

Patronat honorowy:

Wsparcie redakcyjne:
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