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Regulamin konkursu
na „Najładniejszą ozdobę Regionalną”
Organizator: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
Konkurs adresowany jest do uczniów Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych oraz osób
dorosłych w 3 kategoriach :
 I kategoria – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe


II kategoria - zgłoszenia indywidualne



III - instytucje

Celem konkursu jest:
• zainteresowanie mieszkańców tradycjami i symboliką związaną ze kulturą ludową
• rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej.
Warunki konkursu:
 w konkursie można składać ozdoby regionalne wykonane samodzielnie dowolną
techniką i z dowolnych materiałów,
 jeden uczestnik może złożyć 1 ozdobę wykonaną własnoręcznie,
 do każdej pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko
wykonawcy, grupę wiekową, klasę i szkołę do której wykonawca uczęszcza, adres i
telefon kontaktowy.
 organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu.
 ostateczny termin składania prac upływa 7 października 2019r do godz.15.00
Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora: Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w
Wyszogrodzie do sekretariatu lub sali nr 5 , tel. 242311100.



Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powołana przez organizatora
konkursu.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a dla autorów 3
najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe
ufundowane przez organizatora.

INFORMACJE DODATKOWE:
1. Prace zgłoszone do konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac (wraz
z wizerunkiem oraz danymi osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w
każdym czasie.
3. Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacją klauzuli: „Oświadczam, iż wyrażam zgodę
na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dla celów niniejszego konkursu,
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)”.
4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu

