REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Mój Święty Mikołaj”
§1
ORGANIZATOR KONKURSU: Radio Ziemi Wieluńskiej
SPONSOR KONKURSU: Sieć sklepów Sedal
§2
WARUNKI UCZESTNICTWA:
– tytuł pracy ”Mój Święty Mikołaj”, praca musi przedstawiać postać Św. Mikołaja
– konkurs kierowany jest dla dzieci w wieku od 2 ldo 12 lat
- prace zostaną ocenione w pięciu kategoriach wiekowych:
1/ od 2 do 3 lat
2/ od 4 do 5 lat
3/ od 6 do 7 lat
4/ od 8 do 9 lat
5/ od 10 do 12 lat
(2 nagrody w każdej kategorii)
– każdy uczestnik może przedstawić tylko jedną pracę
– praca konkursowa w dowolnym formacie
– praca może zostać wykonana za pomocą dowolnej techniki plastycznej
– prace muszą być wykonane samodzielnie, nie przyjmujemy prac zbiorowych
§3
WARUNKI ORAZ TERMIN ZŁOŻENIA PRAC:
– podpisane prace powinny zostać złożone wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
w siedzibie Radia Ziemi Wieluńskiej lub wysłane na adres:
Radio Ziemi Wieluńskiej
ul. Kilińskiego 23

98- 300 Wieluń
– prace należy złożyć do 05.12.2021 r.
– zwycięzców konkursu wyłoni jury powołane przez Radio Ziemi Wieluńskiej
i składające się z przedstawicieli Sieci sklepów Sedal oraz przedstawicieli Radia
Ziemi Wieluńskiej
– każdy zwycięzca otrzymuje nagrodę w postaci zestawu słodyczy o wartości 150 zł
– termin rozstrzygnięcia konkursu to 06.12.2021 r.
– laureaci o wygranej zostaną powiadomieni indywidualnie, a najlepsze prace
zostaną opublikowane na stronie Radia Ziemi Wieluńskiej
§4
UWAGI KOŃCOWE:
– zgłoszone do konkursu prace pozostają własnością Organizatora
– nagrody należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
wyników
– uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
- w konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora ani osoby
współpracujące konkursie organizatorem. W konkursie nie mogą również brać
udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane w karcie zgłoszeniowej (imię, nazwisko, numer telefonu),
będą przetwarzane przez Radio Ziemi Wieluńskiej– Administratora Danych
Osobowych, w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych – tzw. RODO.

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego
pn. ”Mój Święty Mikołaj”
1/ Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika konkursu
……………………………………………………………………………………………
2/ Telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………
3/ E-mail:
…………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu plastycznego
”Mój Święty Mikołaj”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe,
a dostarczoną przeze mnie pracę wykonałam/em osobiście.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.
Zgoda rodziców
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ……………………………………
w konkursie plastycznym organizowanym przez Radio Ziemi Wieluńskiej.

Podpis rodzica lub opiekuna …………………………………………………………

