
REGULAMIN KONKURSU "PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ 2020"

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest Piechowicki Ośrodek Kultury ul. Kryształowa 53; 
    58-573 Piechowice.

2. Celem Konkursu jest aktywizacja mieszkańców Piechowic oraz przeciwdziałanie odizolowaniu 
społecznemu w czasie stanu epidemicznego w Polsce.

3.  Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Piechowice.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA I ZASADY KONKURSU

1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Piechowic bez względu na wiek. Nie 
przewiduje się podziału na kategorie wiekowe.

2. Tematem konkursu jest PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ 2020 

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu pisanki  wielkanocnej  w formie rysunku lub
   gotowej pisanki , którego ( której) fotografię trzeba przesłać do POK w postaci e-mail lub MMS. 
   Projekt powinien uwzględniać wzory graficzne tradycyjne lub współczesne , kolorystykę , teksty
   itp. naniesione na pisankę ( rysunek) według własnego pomysłu. 

4. Rysunek projektu pisanki może być wykonany w  wersji tradycyjnej tj. z użyciem  kredek, farb
    i pisaków lub elektronicznej tj. z użyciem graficznych narzędzi będących w posiadaniu autora
    projektu.

5.Projekt wykonany w formie  gotowej pisanki może być wykonany z ozdób przestrzennych tj.
   koralików, bibuły itp. będących w posiadaniu autora projektu.

6. Fotografię  projektu pisanki należy przesłać na adres: informacja@piechowice.pl   lub
 wysłać jako wiadomość MMS  na nr tel: 736 051 637 do dnia 1  1   kwietnia   2020r.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest:
a) przesłanie autorskiego projektu pisanki wielkanocnej  tj. wykonanego według własnego
    pomysłu , a nie skopiowanego z innych źródeł,
b) fotografię projektu w postacie e-mail lub MMS musi wysłać do POK osoba pełnoletnia, która
   równocześnie z wykonaniem  tej czynności akceptuje niniejszy regulamin , a w szczególności 
  § 2 , pkt 7c i pkt. 8.
c) podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru
    tel. kontaktowego oraz adresu niezbędnych do jego przeprowadzenia i rozstrzygnięcia. 
   W przypadku osób niepełnoletnich swoje dane podaje rodzic lub opiekun dziecka.

8. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik dobrowolnie wyraża zgodę
na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora- na podstawie Art. 6
ust. 1 lit. b. Administratorem danych jest POK , a dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu 
przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
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§ 3
JURY I NAGRODY

1. Oceny projektów pisanki wielkanocnej przesłanych na konkurs dokona 3 – osobowe  Jury
składające się z pracowników POK .

2. W dniach 14-15 kwietnia br.  Jury dokona oceny przesłanych projektów  metodą punktacji
    i wybierze 10 najciekawszych prac, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

3.  W dniu 16 kwietnia br. Organizator ogłosi wyniki konkursu zamieszczając je na stronie
 informacja@piechowice.pl   oraz na profilu facebookowym POK, 
 Laureaci powiadomieni zostaną również indywidualnie.

4. Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe ( do wyboru przez każdego z 10 
nagrodzonych autorów prac ) :

LUNCH  BOX ( pojemniki na kanapki) 

DONICZKA ( duże wys. 30 cm ; średnie wys.26 cm ) 

5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury.

6. W przypadku braku zainteresowania konkursem  PROJEKT PISANKI WIELKANOCNEJ
2020 (tj. jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż 3 ), konkurs zostanie odwołany o czym 
powiadomimy na stronie www.pok.piechowice.pl w dniu 16 kwietnia br. 

DODATKOWE INFORMACJE  :      tel : 075 76 17 201 ; e-mail :   informacja@piechowice.pl
Zachęcamy do udziału w konkursie .
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