Strzelce Opolskie
miasto należące do
Nowej Hanzy od 12.06.1998 r.
Burmistrz Strzelec Opolskich
wraz ze
Strzeleckim Stowarzyszeniem
na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej
zaprasza do wspólnej zabawy i ogłasza konkurs plastyczny

pn. „Generał

Zaruski”

Nagrodą dla zwycięzcy konkursu
będzie rejs flagową jednostką Miasta Gdańska STS Generał Zaruski
na trasie Gdańsk – Lubeka – Gdańsk
oraz udział w festiwalu z okazji XXXIV Międzynarodowego Zjazdu Hanzy
w Lubece.
Warunki udziału:
1. Akceptacja Regulaminu Konkursu.
2. Dostarczenie pracy plastycznej wraz z oświadczeniem uczestnika Konkursu.

WSZYSTKIE INFORMACJE NA STRONIE

www.gzoiw-strzelceopolskie.pl

Regulamin Konkursu plastycznego
1. Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego „Generał Zaruski” jest Burmistrz Strzelec Opolskich
wraz ze Strzeleckim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Edukacji Lokalnej z siedzibą przy
ul. Wałowa 5, 47 – 100 Strzelce Opolskie (dalej zwanym: „Organizatorem”).
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym:
„Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Strzeleckiego Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Edukacji Lokalnej oraz na stronie internetowej http://www.gzoiwstrzelceopolskie.pl

2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest:







promocja gminy Strzelce Opolskie, członka miast hanzeatyckich,
propagowanie wiedzy na temat miast hanzeatyckich ,
rozwój umiejętności i wiedzy plastycznej,
nawiązywanie współpracy z młodymi ludźmi innych miast i państw,
zachęcanie do odkrywania na nowo miejsc powszechnie znanych;
propagowanie wśród młodzieży umiejętności organizowania, planowania i spędzania
czasu wolnego

3. Terminarz i warunki przystąpienia do Konkursu
do 28 lutego 2014 r.

Złożenie prac w GZOIW

3 marca 2014 r.

Ogłoszenie wyników

6 marca 2014 r.

Spotkanie ze zwycięzcą
i omówienie szczegółów wyjazdu.



Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pracy plastycznej wykonanej
w dowolnej technice malarskiej uwzględniającej format A3 na papierze typu brystol.



Temat prac powinien obejmować aspekt wiedzy na temat państw hanzeatyckich, historii
żeglarstwa oraz propagowania umiejętności organizowania i spędzania czasu wolnego.
Szczególnie promowane będą prace promujące gminę Strzelce Opolskie.



Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.



Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.



Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

3. Uczestnicy
W konkursie plastycznym „Generał Zaruski” może wziąć udział każdy mieszkaniec gminy
Strzelce Opolskie w wieku od 15 do 25 lat, który przyjmie Regulamin niniejszego Konkursu
plastycznego i zgodnie z terminarzem dostarczy pracę konkursową trwale złączoną z
oświadczeniem uczestnika.

Oświadczenie uczestnika konkursu plastycznego „Generał Zaruski”
Imię i nazwisko
Data i miejsce
urodzenia
Adres zamieszkania
Telefon
adres e-mail
Posiadane
potwierdzone
dokumentem
umiejętności i
sprawności wodne:
np. karta pływaka,
patent żeglarz
jachtowy, sternik
motorowodny, itp.
Zainteresowania

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala na udział w wyprawie wodnej na trasie Gdańsk – Lubeka – Gdańsk.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych; publikację wyników konkursu na stronach internetowych
organizatorów konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

……………………
Data

…………………………………………………….....
Podpis uczestnika/podpis rodzica/podpis opiekuna prawnego

6. Finał i rozstrzygnięcie Konkursu
O wyłonieniu laureata Konkursu zdecyduje jury powołane przez Organizatora.
Jury pod uwagę weźmie:
 umiejętność doboru tematu pracy,
 jakość wykonania,
 oryginalność.
Werdykt jury jest ostateczny.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 marca 2014 r. poprzez zamieszczenie protokołu konkursu
na stronie http://www.gzoiw-strzelceopolskie.pl . Dodatkowo laureat konkursu zostanie
powiadomiony telefonicznie o zwycięstwie.
W przypadku, gdy laureat z przyczyn losowych lub zdrowotnych zrezygnuje z wygranej,
nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika, który w konkursie uzyskał najwyższą notę. Jury
ma prawo dokonać kolejnych wyborów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku nagrodzonego w kampaniach
reklamowych i/lub materiałach reklamowych gminy Strzelce Opolskie.

7. Nagrody
Rejs flagową jednostką Miasta Gdańska STS Generał Zaruski na trasie Gdańsk – LubekaGdańsk oraz udział w festiwalu z okazji XXIV Międzynarodowego Zjazdu Hanzy w Lubece.

8. Postanowienia dodatkowe
Organizator zapewnia transport i opiekuna w przypadku osoby niepełnoletniej na tranie
Strzelce Op. – Gdańsk – Strzelce Op.

10. Postanowienia końcowe
Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania
przyczyn.
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez
Organizatora na potrzeby Konkursu.
Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne
przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904
z późn. zm.).

