REGULAMIN KONKURSU NA MASKOTKĘ SUCHOWOLI
Organizatorzy:



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli,
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Suchowoli

Cele konkursu:






wyłonienie najlepszego, oryginalnego projektu maskotki miasta Suchowola,
uczczenie 300-lecia nadania praw miejskich Suchowoli,
kształtowanie pozytywnego wizerunku Suchowoli,
rozbudzanie lokalnego patriotyzmu wśród mieszkańców,
rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności manualnych.

Warunki konkursu:













Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami konkursu mogą być również osoby spoza gminy
Suchowola.
Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
I. 9-13 lat
II. 14-17 lat
III. 18 lat i więcej
Uczestnik konkursu ma za zadanie wykonać maskotkę promującą Suchowolę, w formie pracy
przestrzennej, z dowolnego materiału np.: papier, filc, gąbka, bibuła, masa solna, materiał
tekstylny, drewno, drut, modelina, glina i inne (materiały mogą być ze sobą łączone).
Każdy uczestnik musi dołączyć nazwę maskotki.
Wysokość maskotki powinna wynosić minimum 20 cm.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
oraz w przypadku osób niepełnoletnich oświadczeniem opiekuna prawnego.
Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków, nie będą brane pod uwagę przez Komisję
Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców.
Prace, które wpłyną po terminie, nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą rozpatrywane).
W przypadku zgłoszeń pocztowych decyduje data stempla pocztowego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przesyłek przesyłanych pocztą
lub dostarczanych w inny sposób.

Termin i miejsce składania prac:


Prace (tylko indywidualne) wraz z kartą zgłoszenia należy złożyć osobiście w Miejsko- Gminnej
Bibliotece Publicznej w Suchowoli lub przesłać pocztą tradycyjną do 8 maja 2017 r. (decyduje
data stempla pocztowego) na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli
Plac Kościuszki 5
16-150 Suchowola
z dopiskiem: „KONKURS NA MASKOTKĘ SUCHOWOLI”
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Komisja dokonując wyboru najlepszej pracy będzie brała pod uwagę nie tylko technikę i jakość
wykonania pracy, a także pomysł. Najbardziej pożądanym projektem będzie ten, który
w największym stopniu będzie odwoływał się do kultury, tradycji lub atrakcji związanych
z gminą Suchowola.



Szczegółowych informacji udziela Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Suchowoli:
tel. 85 7229 410.

Nagrody:







Organizator Konkursu powoła Komisję, która wyłoni zwycięzców.
Na zwycięzców w każdej kategorii wiekowej czekają cenne nagrody rzeczowe, m.in. tablet,
smartwatch, głośnik bluetooth.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 28.05.2017 r. , podczas XXI Crossu Trzeźwości.
Lista laureatów zostanie opublikowana 15 maja 2017 r. na Facebooku Miejsko – Gminnej
Biblioteki Publicznej (www.Facebook.com/Biblioteka.Suchowola) i na stronie internetowej
www.suchowola.pl oraz www.goksitsuchowola.pl.
Wszystkie prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w Bibliotece Publicznej w
Suchowoli.

Postanowienia końcowe:











Praca zgłoszona do konkursu nie podlega zwrotowi i przechodzi na własność organizatora.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na organizatora praw autorskich.
Organizator nabywa prawo do nieograniczonego wykorzystania nadesłanej pracy na różnych polach
eksploatacji m.in.: w publikacjach i materiałach promocyjnych, w Internecie, w prasie, na wystawie.
Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu
i pełną jego akceptację oraz oświadczeniem, że praca zgłoszona do Konkursu została wykonana
osobiście przez zgłaszającego.
Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Decyzje jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników. Od decyzji jury nie przysługuje
odwołanie.
Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie
wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
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