
Regulamin konkursu dla szkół na „Najpiększnieszy szpic choinkowy”.

1.  Organizator i przedmiot konkursu

Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach Dolnych, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs
z okazji Świąt Bożego Narodzenia na najpiękniejszy szpic choinkowy.

2.  Cel konkursu

Celem  konkursu  jest  przybliżenie  oraz  zainteresowanie  dzieci  i  młodzieży  tradycjami
związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia jak również rozwijanie wyobraźni plastycznej.

3.     Uczestnicy konkursu

Konkurs jest adresowany dla dzieci ze żłobka, przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu
Gminy Ustrzyki Dolne. Prace mogą być zgłaszane do konkursu wyłącznie zespołowo. Każda
jednostka może zgłosić jedną pracę.

4.     Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

·        stworzenie ozdoby (szpic choinkowy), forma dowolna: szpic, gwiazda, kokarda itp.;

·      wysłanie zdjęcia ozdoby wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia (zał. nr 1) należy wysłać
na adres e-mail: ustrzyckidomkultury@gmail.com do dnia 13.12.2020 r.

5.     Termin nadsyłania prac konkursowych

Konkurs zaczyna się z dniem 1 grudnia 2020 r. Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac
upływa 13 grudnia 2020 r.

6.     Kryteria oceny prac konkursowych

Ocena prac konkursowych odbędzie się poprzez platformę społecznościową Facebook. Na
oficjalnym profilu Ustrzyckiego Domu Kultury w poście konkursowym dodane zostaną zdjęcia
wszystkich  prac  zgłoszonych  do  udziału  w konkursie.  Głosować  na najpiękniejszą  pracę
mogą wszyscy użytkownicy portalu poprzez dodanie reakcji „lubię to” pod wybranym przez
siebie zdjęciem.
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Czas trwania głosowania: od 14.12.2020 r. do 20.12.2020 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty online, za pomocą dostępnych platform internetowych.

7.     Nagroda

Za najpiękniejsze  szpice  choinkowe  przyznane  zostaną  nagrody  w postaci  zestawu  gier
planszowych i edukacyjnych dla placówki.

8.     Rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 23 grudnia 2020 r. na oficjalnym profilu Facebook Ustrzyckiego
Domu Kultury. Nagrody zostaną wręczone podczas wspólnego ubierania choinek na Rynku
Miejskim w Ustrzykach Dolnych. Z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyn.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie
przepisy obowiązującego prawa.

9.     Postanowienia końcowe

Autorzy  biorący  udział  w  konkursie  wyrażają  zgodę  na  publikację  ich  prac  w  celu
przeprowadzenia głosowania konkursowego. Organizator zastrzega, że publikowane do tego
celu prace będą opatrzone informacją o autorze.

Zgłoszenie pracy w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Odpowiedzi na dodatkowe pytania udzielą pracownicy Ustrzyckiego Domu Kultury dostępni
pod adresem mailowym: ustrzyckidomkultury@gmail.com .

Zał. nr 1
do Regulaminu Konkursu dla szkół

na „najpiękniejszy szpic choinkowy”
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Karta zgłoszenia do udziału w konkursie na

„Najpiękniejszy szpic choinkowy”

Nazwa instytucji: …....................................................................................................................

…................................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Telefon, adres e-mail: …............................................................................................................

Ilość osób robiących pracę: …...................................................................................................

Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy opiekuna: ….......….....................................................

…................................................................................................................................................

 .................................................                …...................................................

         (miejscowość, data)     (podpis osoby upoważnionej do 

               zgłoszenia udziału jednostki w konkursie)


