Rzeszów, 12.09.2012r.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „MAGICZNY ŚWIAT”

§ 1 Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest SAGIER PR s.c. na zlecenie Auchan Polska sp. z o.o., zwany dalej
Organizatorem.
2. Adres Organizatora: ul. Cegielniana 18c/2, 35-310 Rzeszów.
3. Osoba

upoważniona

do

udzielania

informacji

na

temat

Konkursu:

Olga

Golonka,

tel. (+48) 504 402 210, olga@sagier.pl.

§ 2 Warunki uczestnictwa
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Udział w Konkursie mogą wziąć dzieci w wieku do 12 lat.
3. Każda praca powinna zostać na odwrocie podpisana. Podpis powinien zawierać imię
i nazwisko uczestnika, wiek oraz temat pracy.
4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w formacie A4, dowolną techniką, na
jeden z poniższych tematów:


Mój bajkowy przyjaciel;



Wycieczka w kosmos;



Gdybym był czarodziejem;



Po drugiej stronie tęczy.

5. Praca zgłoszona do udziału w Konkursie musi być pracą własną uczestnika Konkursu.
6. Prace konkursowe należy przesłać na adres Organizatora, z dopiskiem „konkurs plastyczny” do dnia
10.11.2012r.; prace nadesłane po upływie wskazanego terminu nie będą brały udziału w Konkursie.
O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową.
7. Zgłoszenie pracy konkursowej może nastąpić również podczas Inauguracji Konkursu, która odbędzie
się w dniach 3-4.11.2012r. na terenie Centrum Handlowego Auchan w Krasnem.
8. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową, wypełnioną przez opiekuna osoby niepełnoletniej.
Karta zgłoszeniowa stanowi część składową ulotki promocyjnej. Wzór karty zgłoszeniowej można
otrzymać również poprzez bezpośredni kontakt z Organizatorem.
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9. Prace nie zawierające karty zgłoszeniowej nie będą podlegały ocenie.
10. Organizator

nie

ponosi

odpowiedzialności

za

uszkodzenia

nadesłanych

prac

powstałe

w wyniku transportu pocztowego.

§ 3 Ocena prac konkursowych
1. Jury Konkursu składa się z przedstawicieli SAGIER PR s.c. oraz Auchan Polska sp. z o.o.
2. Prace konkursowe będą oceniane zgodnie z poniższymi kryteriami:


zgodność z wybranym przez uczestnika tematem,



pomysłowość i kreatywność,



walory estetyczne i artystyczne.

3. Jury Konkursu wyłania spośród wszystkich spełniających kryteria udziału w Konkursie prac
32 laureatów, których prace w powiększonym formacie zostaną wyeksponowane wokół placu zabaw
na terenie Centrum Handlowego Auchan w Krasnem.
4. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4 Nagrody i ogłoszenie wyników
1. Nagrody otrzymują laureaci wyłonieni przez Jury Konkursowe.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi podczas uroczystości
zorganizowanej przez Organizatora w dniu 1.12.2012 roku na terenie Centrum Handlowego Auchan
w Krasnem.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu przez Organizatora drogą telefoniczna lub
listowną.
4. Przedszkole lub szkoła, z którego pochodzić będzie najwięcej zgłoszeń, otrzyma nagrodę specjalną
w postaci sprzętu audio.

§6 Postanowienia końcowe
1. Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów.
2. Dostarczenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie nie uregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
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KARTA ZGŁOSZENIOWA – Konkurs Plastyczny „Magiczny Świat”

DANE KONKURSOWE
Imię i nazwisko dziecka:

…………………………………………………………………

Wiek:

……………………………………………………………………

Adres:

……………………………………………………………………

Przedszkole/Szkoła:

……………………………………………………………………

Temat pracy:

……………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna*: …………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:

……………………………………………………………………

ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE
Wyrażam zgodę na udział dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* w Konkursie organizowanym przez SAGIER
PR s.c. z siedzibą w Rzeszowie. Informuję, że zostałam/em zapoznana/ny z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego warunki.

………………………………………….…….
(miejscowość i data)

………………..…………………….…………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)
OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że udzielam Auchan Polska sp. z o.o. nieodpłatnej, bezterminowej i nieograniczonej terytorialnie licencji na
umieszczenie pracy konkursowej na stronach internetowych Auchan Polska sp. z o.o., powielanie pracy każdą dostępną techniką
i na wykorzystanie jej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631, z późn. zm.), w szczególności w materiałach promocyjnych
i edukacyjnych związanych z Konkursem oraz w innych publikacjach związanych z działalnością Auchan Polska sp. z o.o.
Udzielana licencja obejmuje prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego. Z chwilą dostarczenia pracy konkursowej do
organizatora Konkursu na Auchan Polska sp. z o.o. przechodzi prawo własności do otrzymanych materiałów.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych oraz danych osobowych
dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), na potrzeby organizacji i promocji Konkursu.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku dziecka, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym* przez
organizatora Konkursu – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631, z późn. zm.) na cele związane z promocją Konkursu. Możliwe formy rozpowszechniania wizerunku to publikacje,
Internet, telewizja.

………………………………………….…….
(miejscowość i data)

………………..…………………….…………
(czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego*)

*niepotrzebne skreślić
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