
Zaprojektuj pocztówkę z

Radlina
Konkurs dla dzieci i młodzieży z Radlina na projekt pocztówki z okazji 25 LECIA MIASTA 
RADLIN.

Warunki uczestnictwa:

1. W  konkursie  mogą  wziąć  udział  dzieci  i  młodzież  z  placówek  kulturalno-
oświatowych z Radlina.

2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

Wymagania techniczne i formalne:

1. Format projektu: A5 148mm x 210mm (połowa kartki A4).
2. Dopuszczalne są wszystkie techniki artystyczne.
3. Projekt zawiera tylko stronę przednią.

       

Termin nadsyłania prac:

Projekty kartek należy dostarczyć do dnia 25.10.2021r. do OPP w Radlinie ul. Rogozina
55, 44-310 Radlin (biuro w świetlicy szkolnej)

Projekty,  które  zostaną  nadesłane  lub  dostarczone  po  terminie,  nie  zostaną
zakwalifikowane do konkursu.

Jury:

Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu. 

Werdykt jury jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

Nagrody:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach 26-29 października 2021 r. 

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej drogą telefoniczną.

Jury wyłoni 25 pocztówek, które w nagrodę zostaną wydrukowane i będą w obiegu. 



Prawa autorskie i prawa użytkowania:

1. Uczestnicy zapewniają, że są właścicielami praw do nadesłanych projektów.
2. Autorzy  nagrodzonych  projektów zobowiązują  się  do  przeniesienia  na  Miasto

Radlin wyłącznego i nieograniczonego prawa do ich wykorzystywania.
3. Zgłaszający  deklarują  zgodę  na  ogólnoświatową  i  czasowo  nieograniczoną

prezentację  swoich  projektów  w  formie  drukowanej  i  elektronicznej.  Podanie
nazwisk autorów nie jest przy tym konieczne.

Postanowienia końcowe:

1. Każdy z uczestników oświadcza i potwierdza, że:

         a) akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu,

         b) zgłoszona praca została wykonana przez niego samodzielnie,

    c)  nadesłana  praca  nie  narusza  praw  osób  trzecich,  a  w  szczególności  praw
autorskich.

   3. Jako uczestnik konkursu autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach konkursowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:

Joanna Nowara

tel 668669195

     


	Zaprojektuj pocztówkę z Radlina

