Konkurs dla Szkół i Przedszkoli.
Stwórz w dowolnej technice samolot – AIR FORCE ONE i wygraj
sprzęt sportowy dla Szkoły lub Przedszkola.
Regulamin udziału w konkursie dla Szkół i Przedszkoli
1.
Uczestnicy Projektu zgłaszają mailowo swoje prace na adres:
maly-budowniczy@wystawaklockow.pl
Tytuł maila: Konkurs Plastyczny GDANSK;
W treści maila: opis pracy konkursowej, autor oraz dane kontaktowe – numer telefonu;
W załączniku: zdjęcie pracy.
WARUNKIEM UCZESTNICTWA W KONKURSIE jest zamieszczenie zdjęcia pracy
konkursowej na własnym profilu na FB i wpisanie odnośnika do galerii pod adres:
https://www.facebook.com/WystawaBudowlizKlockow#KonkursPlastycznyGdansk.
2.
WAŻNE: prosimy konkursowiczów o dodawanie do zdjęć opisu: Zdjęcie bierze udział
w konkursie dla Szkół i Przedszkoli ogłoszonym przez
https://www.facebook.com/WystawaBudowlizKlockow oraz hastagu #KonkursPlastycznyGdansk
3.
Uczestnikiem Projektu mogą być Przedszkola, Szkoły Podstawowe oraz Placówki
Edukacyjne, które zgłoszą do Projektu pracę grupową swoich podopiecznych.
4.
Pracę można wykonać dowolną techniką.
5.
Głównym tematem pracy musi być samolot AIR FORCE ONE.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia pracy niezgodnej z tematem.
7.
Uczestnicy Projektu wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora przesłanych zdjęć
na wszelkich nośnikach reklamowych oraz w mediach i w Internecie.
8.
W Konkursie na Facebooku, w wyniku głosowania Internautów zostanie wyłoniony
zwycięzca konkursu – nagrodzona zostanie praca, której zdjęcie uzyska największą liczbę głosów
- polubień. W finale jury złożone z przedstawicieli firmy Wystawa Klocków oceni pomysłowość
i jakość wykonania prac.
9.
Każdy Uczestnik projektu może zgłosić tylko jedną pracę, która weźmie udział w konkursie.
10.
Organizator zobowiązuje się do przekazania zwycięzcy Konkursu nagrody
w postaci SPRZĘTU SPORTOWEGO o wartości 500 zł.
11.
Prace konkursowe można zamieszczać na profilu do 25.04.2017r. punkt 15:00.
12.
Internauci mają czas do głosowanie na najlepszą ich zdaniem prace do 04.05.2017r.
do godziny 15:00.
13.
Konkurs zostanie zakończony 04.05.2017 r o godzinie 15:00.
14.
Organizator ogłosi wyniki Konkursu Plastycznego na stronie:
https://www.facebook.com/WystawaBudowlizKlockow w dniu 04.05.2017 r.
15.
Odbiór nagród przez przedstawicieli zwycięskiej Szkoły / Klasy nastąpi na terenie Wystawy,
w uzgodnionym terminie – nie później niż 14.05.2017 r.
16.
Każda osoba biorąca udział w konkursie akceptuje jego Regulamin.
17.
Organizator Wystawy zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie.

