REGULAMLN KONKURSU ŚWIĄTECZNE OZDOBY Z ODPADÓW.
1. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej z materiałów odpadowych
skierowanych do recyklingu.
2. Prace muszą być wodoodporne, nieulegające zniszczeniu w warunkach panujących na
zewnątrz, tj. wiatr, mróz, deszcz. Ozdoba musi mieć zamocowany wieszaczek,
umożliwiający jej zawieszenie. Minimalny wymiar (wysokość lub szerokość) ozdoby
to 15 cm, maksymalny 50 cm
3. Prace należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Konarzynach, przy ul. Szkolnej
7, w godzinach pracy urzędu 7.30 - 15.30 w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia
2020 r.
4. Każdy z uczestników może przekazać maksymalnie 3 sztuki ozdób, które będą
oceniane jako jedna praca. Każda Praca musi zawierać dane: imię i nazwisko
autora/autorów, numer telefonu, mile widziany adres mailowy.
5. Uczestnicy: Konkurs kierowany jest do mieszkańców Gminy Konarzyny.
6. Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora konkursu. Decyzje
Komisji są ostateczne.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 4 grudnia br. na stronie www.konarzyny.pl
i profilu FB Stowarzyszenia Konar, dodatkowo poinformujemy laureatów o wynikach
konkursu i sposobie odbioru nagród meilowo lub telefonicznie.
8. Uczestnicy konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego przekazania organizatorom
egzemplarzy prac zgłoszonych na konkurs. Zgłoszone prace przechodzą na własność
organizatorów. Nagrodzone prace będą ozdobą choinki gminnej.
9. W konkursie zostanie przyznanych 5 nagród głównych oraz 5 wyróżnień.
10. Przekazanie Pracy oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do komisji konkursowej,
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymienionych wyżej wymogów.
12. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu trwania lub odwołania
konkursu.
13. Uczestnicy konkursu, wrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w
tym fotografii Wykonanych na potrzeby konkursu, przez Organizatora Konkursu do
celów związanych tylko i wyłącznie z organizowanym konkursem.
14. Zgodnie z ar.21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych nagrody rzeczowe wręczane w ramach konkursu z dziedziny
sztuki, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju ziemi konarzyńskiej KONAR w ramach działań
profilaktycznych dofinansowane przez GKRPAiPN
Patronat: Wójt Gminy Konarzyny

