Regulamin konkursu plastycznego „Laurka dla mojej mamy”
1. Organizatorem konkursu plastycznego „Laurka dla mojej mamy” jest
Biuro-Land Sp. z o. o.
Ul. Wojska Polskiego 2F
43-603 Jaworzno
2. Celem konkursu jest rozwijanie zdolności plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców Jaworzna,
jak również wyrażenie uczuć oraz docenienie roli matki w życiu dziecka.
3. Konkurs adresowany jest do najmłodszych mieszkańców miasta Jaworzno – do dzieci w wieku do 16
lat. Zadaniem uczestnika jest własnoręczne wykonanie laurki na Dzień Mamy. Laurka może być
wykonany dowolną z techniką.
Praca powinna zawierać na odwrocie:
- imię, nazwisko i wiek autora
- imię, nazwisko i nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego
Prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Organizatora.
Organizator nie zwraca prac, które wpłyną na konkurs. Wszystkie prace zostaną po ogłoszeniu wyników
wywieszone w siedzibie Spółki. Z chwilą złożenia prac uczestnicy konkursu przenoszą na Biuro-Land Sp. z
o.o. w Jaworznie nieodpłatnie, bezterminowo, bez ograniczeń co do terytorium wszelkie autorskie
prawa majątkowe do prac, stanowiących przedmiot konkursu, na wszystkich polach eksploatacji, o
których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
Prace będą oceniane przez powołane na cel konkursu Jury, pod kątem pomysłowości autorów .
Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Pracę można składać od dnia ogłoszenia tj. 10 maja 2017r. do 24 maja 2017r.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na
www.biuroland.eu

stronie

internetowej

Wynik konkursu zostanie ogłoszone w dniu 26 maja 2017r.
Zwycięzca konkursu zostanie powiadomiony telefonicznie o decyzji jury i terminie wręczenia nagrody.
5. Organizator konkursu przewiduje nagrody główne za zajęcie I-II-III.
Nagroda główna to prezent niespodzianka dla MAMY zwycięzcy + upominek dla autora.
Nagrody pocieszenia są przewidziane dla wszystkich uczestników konkursu, którzy w terminie do dnia
1czerwca 2017r. osobiście przyjdą do spółki Organizatora i wskażą swoją pracę.
6. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), a także zgody na udostępnienie zdjęcia
wykonawcy pracy na stronie internetowej Organizatora oraz facebooku dla potrzeb realizacji konkursu.
W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w siedzibie Organizatora Konkursu.

