REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI – Gwiazdka z MCHiRZ
1. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s
w Łowiczu, zwane dalej Organizatorem.
2. Konkurs rozpoczyna się 03.11.2017 i trwać będzie do 08.12.2017.
3. Tematem prac konkursowych są ”Gwiazdka z MCHiRZ”.
4. Celem konkursu jest rozwój umiejętności plastycznych i rozwijanie wyobraźni wśród dzieci.
5. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Prace należy dostarczyć na adres:
Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz
Z dopiskiem: KONKURS
2. Do konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace dostarczone do 08.12.2017. Decyduje
data dotarcia do siedziby Organizatora.
3. Praca konkursowa ma być pracą wykonaną w dowolnej technice płaskiej (np. ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
4. Maksymalna wielkość pracy to format A4 (29,7 cm x 21,0 cm).
5. Każdy uczestnik ma prawo zgłoszenia wyłącznie jednej pracy.
6. Prace przekazywane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi samodzielnie,
wcześniej niepublikowanymi.
7. Każdy uczestnik powinien opatrzyć swoją pracę danymi: imię i nazwisko oraz wiek autora,
klasa, imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer telefonu do rodzica/opiekuna
8. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i
osobiste do przekazanej pracy.
9. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich
Organizatorowi.
10. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na jej publikowanie na stronie internetowej
oraz profilu facebookowym MCHiRZ Sp. z o.o. oraz innych wybranych przez Organizatora
środkach publikacji cyfrowej i analogowej, prezentowania na wystawach itp.
11. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). Dane osobowe uczestników pozyskane są
wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
12. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby zatrudnione przez Organizatora, ani ich rodziny.
Pod pojęciem rodziny osób zatrudnionych przez Organizatora należy rozumieć ich wstępnych,
zstępnych, małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w faktycznym pożyciu i
osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dniu 11.12.2017 przez Jury konkursu wybrane przez
Organizatora.
2. Kryteria oceny: zgodność z tematyką, samodzielność, estetyka pracy i oryginalność.
3. Organizator przyzna trzy nagrody główne. Po jednej w każdej kategorii wiekowej:
a. Klasa 1-3 (6-9 lat)
b. Klasa 4-6 (10-12 lat)
c. Klasa 7-8 (13-15 lat)

4. Decyzje Jury co do wyników konkursu są ostateczne.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mchirz.pl oraz profilu facebook’owym
MCHiRZ Sp. z o.o..
6. Organizator ma prawo wytypowania nagród dodatkowych.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
3) Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

