REGULAMIN KONKURSU NA
„POCZTÓWKĘ PROMUJĄCĄ WALORY LOKALNE I HERB GMINY”
I.

Organizator
1.

II.

Wójt Gminy Trzydnik Duży

Cele konkursu
1.
2.
3.

Wydawania pocztówki promującej walory lokalne i Herb Gminy.
Motywowanie do poznania środowiska lokalnego.
Zachęcanie do promocji Gminy.

III. Warunki uczestnictwa
1.

2.
3.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół i osoby dorosłe zamieszkałe na
terenie Gminy Trzydnik Duży. Dopuszcza się osoby uczęszczające do placówek
oświatowych na terenie Gminy Trzydnik Duży.
Warunkiem uczestnictwa osób małoletnich jest zgoda rodzica / opiekuna
prawnego na udział w konkursie.
Uczestnicy będą oceniani w dwóch kategoriach wiekowych:
a) Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum;
b) Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i osoby dorosłe.

IV. Zasady konkursu
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

Przedmiotem konkursu jest projekt pocztówki promującej walory lokalne i Herb
Gminy.
Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
Prace nie mogą zawierać wizerunków autorów ani osób trzecich.
Prace należy dostarczyć w formacie: odbitek na papierze fotograficznym
o wymiarach 15/21 oraz na nośniku CD w formacie JPG. Na odwrocie odbitki
należy umieścić imię i nazwisko autora.
Do pracy należy dołączyć metryczkę, wypełnioną drukowanymi literami
zawierającą następujące dane: opis pracy, imię, nazwisko, wiek, kategoria, adres
domowy, e-mail, telefon. Osoby niepełnoletnie dołączają dodatkowo
oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o wyrażaniu zgody na udział
w konkursie. Wzór metryczki i oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
Do zgłoszenia należy dołączyć podpisane oświadczenie o następującej treści:
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na nieodpłatną prezentację pracy na wystawach
i ekspozycjach oraz na nieodpłatne publikowanie i powielanie jej zdjęć
w materiałach wydawanych przez Gminę Trzydnik Duży i organizatorów
ewentualnych wystaw oraz publikowanie na stronie internetowej
www.trzydnik.lubelskie.pl i w lokalnej prasie. Wzór niniejszego oświadczenia
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Każda zgłoszona praca musi zawierać herb Gminy. Herb Gminy w formacie PDF
i JPG można pobrać ze strony internetowej www.trzydnik.lubelskie.pl. Wzór
herbu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Prace należy złożyć do dnia 15 lipca 2011 r. w Urzędzie Gminy Trzydnik Duży.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 lipca 2011 r. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone podczas „Dnia Herbu” – tj. 27 sierpnia 2011 r.

V.

Komisja Konkursowa
1.
2.

VI.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac w dwóch
kategoriach oraz przyzna nagrody rzeczowe.
W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Komisja ma prawo nie przyznać
poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

Nagrody
1.
2.
3.
4.

Laureaci I, II, oraz III miejsca z obu kategorii wiekowych otrzymają atrakcyjne
nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.
Organizator przewiduje możliwość wydania najlepszych prac w formie
pocztówki.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac bądź ich
elementów do opracowania własnego projektu i wydania pocztówki promującej
Herb i Gminę Trzydnik Duży.

VII. Postanowienia końcowe
1.

2.
3.

4.

5.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków
niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace złożone na konkurs wykonane
zostały osobiście, wykorzystane zdjęcia przedstawiają teren Gminy Trzydnik
Duży i stanowią własność autora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
złamanie tego punktu Regulaminu przez Uczestnika.
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wystawiania prac
konkursowych podczas wystawy zorganizowanej z okazji „Dnia Herbu” oraz
nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych prac w celach promocyjnych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane
opublikowaniem nieprawdziwych danych bądź innych nieprawdziwych
informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i wiążące dla Uczestników.

VII. Informacje dodatkowe
1.

Szczegółowych informacji udziela: Katarzyna Janiec, tel. 15 8731879

