Regulamin konkursu na plakat
„
I.

Adoptuj nie kupuj”

Cele konkursu
1. Promowanie adopcji bezdomnych psów i kotów .
2. Kształtowanie właściwych postaw związanych z postępowaniem ze
zwierzętami.
3. Pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej.

II.

Organizator konkursu
Urząd Miejski w Pajęcznie
Stowarzyszenie Ogrodowe „Warta” w Pajęcznie ul. Wieluńska 116

III.

Przedmiot konkursu
Konkurs polega na przygotowaniu plakatu, promującego adopcję psów i
kotów.

IV.

Adresat
Konkurs adresowany jest do rodzin.

V.

Harmonogram konkursu
1. Ogłoszenie konkursu – 02.09.2019 r
2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – 22.09.2019 r. podczas
obchodów Dnia Działkowca.

VI.

Zasady i tryb konkursu
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Uczestnikami konkursu są rodziny, które samodzielnie przygotują prace
konkursowe podczas obchodów Dnia Działkowca.
3. Czas trwania konkursu wynosi 45 minut .
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie „Formularza
Zgłoszeniowego” i przesłanie go do dnia 20 września 2019 roku na adres
ogrod.dzialkowy@wp.pl
5. Przekazane prace nie podlegają zwrotowi.
6. Oceny prac i podział nagród dokona Jury powołane przez Organizatora w
trakcje obchodów Dnia Działkowca.
7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

8. Przekazana praca jest równoznaczna z przyjęciem regulaminu.
VII.

Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
2. Fundatorem nagród jest Burmistrz Pajęczna.

VIII.

Prawa autorskie
1. Twórcą Pracy konkursowej jak i jej poszczególnych elementów, w
rozumieniu 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.) może być tylko
Uczestnik.
2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym
przeniesieniem na Organizatora własności Pracy konkursowej.

IX.

Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich
przekazanych prac we wszelkich działaniach informacyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. Organizator zapewnia materiały do wykonania pracy konkursowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje
Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

Życzymy twórczych i ciekawych pomysłów

Prezes Stowarzyszenia

Burmistrz Pajęczna

Piotr Walusiak

Piotr Mielczarek

