Regulamin konkursu „Bajkowy konkurs plastyczny”

I. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu „Bajkowy konkurs plastyczny” (zwanym dalej
„Konkursem”).
2. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, przedstawiającej postać z bajki
lub filmu.
2. Konkurs jest organizowany przez Pałac Jankowice (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Celem Konkursu jest wyłonienie prac, spełniających kryteria konkursu.
4. Konkurs jest organizowany na portalu społecznościowym Facebook na profilu Pałacu
Jankowice: https://www.facebook.com/palacjankowice.
II. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy Tarnowo Podgórne, bez
względu na wiek, choć konkurs jest skierowany głównie do dzieci.
2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które są fanami profilu Pałac Jankowice na
portalu społecznościowym Facebook i zamieszczą w komentarzu pod postem
konkursowym na profilu Pałacu Jankowice zdjęcie wykonanej przez siebie lub swoje
dziecko pracy plastycznej, nawiązującej do tematu konkursu.
3. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.
III. Zasady Konkursu
1. Konkurs trwa od 15.01.2021r. do 22.01.2021r.
2. Głosy konkursowe będą oddawane przez użytkowników serwisu Facebook w formie
polubienia komentarza ze zdjęciem pracy konkursowej, zamieszczonego pod postem
konkursowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu pracy, która
narusza Regulamin, poprzez usunięcie komentarza naruszającego regulamin Konkursu.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, gdy pod postem konkursowym na profilu Pałacu
Jankowice zostaną zamieszczone minimum 3 komentarze ze zdjęciami prac. W
przypadku wpłynięcia mniejszej ilości prac, ich autorzy otrzymają upominki od Pałacu
Jankowice jednak nie zostanie dodatkowo nagrodzona praca z największą ilością
polubień.
5. Aby spełniać kryteria konkursowe, praca powinna przestawiać postać z bajki lub
filmu. Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna.
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6. Aby praca mogła wziąć udział w konkursie, należy wykonać jej zdjęcie a następnie
udostępnić je w komentarzu pod postem dotyczącym konkursu, na facebookowej
stronie Pałacu Jankowice do dnia 22.01.2021r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu (opublikowanie wyników) nastąpi 25.01.2021r.
8. Imiona i nazwiska laureatów (zgodnie z udostępnionymi przez uczestników serwisowi
Facebook.com) zostaną opublikowane na facebookowej stronie Pałacu Jankowice w
oddzielnym poście konkursowym.
IV. Wyniki Konkursu i nagrody.
1. W Konkursie zostanie nagrodzony autor pracy udostępnionej w komentarzu do posta
konkursowego na facebookowej stronie Pałacu Jankowice, który otrzyma największą
ilość polubień. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymają upominki od Pałacu Jankowice.
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na facebookowej stronie Organizatora
https://www.facebook.com/palacjankowice w oddzielnym poście konkursowym.
4. Laureaci konkursu będą proszeni o odbiór nagrody lub upominków w Pałacu
Jankowice w godzinach jego funkcjonowania, przy ul. Ogrodowej 2 w Jankowicach po
zakończeniu konkursu.
V. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę na warunki określone w Regulaminie i
jest jednoznaczne z oświadczeniem, że prace zgłoszone na Konkurs zostały wykonane
osobiście, bez naruszenia praw autorskich osób trzecich.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich
osób trzecich przez uczestników Konkursu.
3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie oznacza wyrażenie przez uczestników
konkursu zgody na zamieszczenie niektórych danych osobowych dostępnych na
portalu społecznościowym Facebook w materiałach mających za przedmiot
propagowanie konkursu oraz relację z jego przebiegu na stronach Organizatora
Konkursu: https://www.facebook.com/palacjankowice; www.palacjankowice.pl
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