Regulamin konkursu plastycznego
„Uzależnieniom powiedz NIE”
1. Organizatorzy konkursu i czas trwania
konkursu:
a) organizatorzy konkursu:
Urząd Gminy Opatowiec
b) konkurs rozpoczyna się dnia 10 sierpnia 2011 roku, a zakończenie konkursu nastąpi dnia
30 września 2011 roku.
2. Tematyka Konkursu:
Propagowanie profilaktyki uzależnień..
3. Cele konkursu:
- Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień.
- Propagowanie wiedzy na temat wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie, sprawność
intelektualna i kondycje fizyczna.
- Propagowanie życia bez nałogów.
- Popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu równych technik
plastycznych.
4. Uczestnictwo w konkursie:
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu gminy
Opatowiec.
5. Zasady konkursu.
Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalna twórczość osoby biorącej udział
w konkursie, wcześniej nie publikowana i nie nagradzana w innych konkursach, zgodna
z tematyka konkursu.
Składając prace na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu
zawarte w niniejszym regulaminie, tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie swoich
danych do celów konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich oraz ich poprawiania.
Dane osobowe uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom
trzecim.
Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedna prace.
Prace zespołowe nie wezmą udziału w konkursie.
Prace powinny być wykonane na formacie A4, w dowolnej technice plastycznej.
6. Sposób i termin składania prac.
Prace konkursowe należy podpisać (imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa, telefon).
W przypadku prac nadesłanych poczta decyduje data stempla pocztowego.
7. Pozostałe zasady konkursu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu, wręczenia nagród i wyróżnień zostanie podany do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Gminy Opatowiec www.opatowiec.com.pl
Prace konkursowe oceniane będą przez co najmniej trzy osobowej Jury Konkursu.
Decyzje Jury Konkursu będą ostateczne.
Prace konkursowe mogą być publikowane w mediach, na stronach internetowych

organizatorów, w równych materiałach reklamowych i innych organizatorów, bez
honorarium, tylko w ramach promocji.
Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibach organizatorów oraz na stronie internetowej
www.opatowiec.com.pl

