REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA
ORGANIZATOR
1.

Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.
UCZESTNICY

2.

W konkursie mogą brać udział przedszkola z terenu miasta Tychy, w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
PRZEDMIOT KONKURSU I WYMAGANIA TECHNICZNE

3.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, w postaci rysunku wykonanego
dowolną techniką, akcji prowadzonej przez WORD Katowice: Bezpieczna Droga do
Przedszkola.

4.

Każde przedszkole może przysłać maksymalnie 10 prac.
NADSYŁANIE PRAC

5.

Prace powinny być na odwrocie opatrzone danymi przedszkola: dokładny adres pocztowy,
adres mailowy, numer telefonu oraz nazwa przedszkola.

6.

Nadesłane prace nie będą zwracane.

7.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki
regulaminu.
OCENA PRAC I NAGRODY

Jury reprezentowane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla autorów
najładniejszych prac. Nagrodą główną będzie kompleksowe wyposażenie do nauki
wychowania komunikacyjnego przeznaczone dla przedszkola tj. mini miasteczko ruchu
drogowego, sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.
9. Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostaną przez organizatora konkursu.
10. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
11. Nagrody zostaną wręczone w przeciągu miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu,
o czym zostaną powiadomieni jego laureaci.
8.

ADRESY I TERMINY
12. Konkurs trwa od 25.01.2021r do 25.02.2021 r.
13. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 25.02.2021 r.
14. Prace należy przesłać na adres: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 43-100 Tychy
ul. Jana Pawła II 3.
15. Wyniki konkursu zostaną opublikowane w dniu 05.03.2021r. roku na stronie internetowej
organizatora konkursu: www.word.katowice.pl.
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PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE
16. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji każdej z nadesłanych prac oraz
zorganizowania wystawy prac konkursowych.
17. W związku z publikacjami nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
18. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie praw do nadesłanych prac na
następujących polach eksploatacji na czas nieokreślony: wykorzystanie w materiałach
promocyjnych akcji, w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych,
rozpowszechnianie w telewizji i Internecie, wprowadzanie do obrotu i publicznych
prezentacji.
INNE POSTANOWIENIA
19. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu.
20. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009r.
o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zmianami).
21. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.

22. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej : www.word.katowice.pl
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