REGULAMIN KONKURSU
„Hala Stulecia oczami dzieci”
I.

DEFINICJE STOSOWANE W REGULAMINIE
1. Konkurs - określone niniejszym regulaminem postępowanie trzyetapowe.
2. Organizator Konkursu - Centrum Poznawcze Hali Stulecia/
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.,
51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, NIP 896-000-10-95.
3. Uczestnik Konkursu - osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. IV Regulaminu.
4. Zwycięzcy/a Konkursu - osoba będąca Uczestnikiem Konkursu oraz spełniająca warunki,
o których mowa w pkt. IV Regulaminu.
5. Jury Konkursu - osoby wyznaczone przez Organizatora Konkursu wybierające zwycięzcę/
zwycięzców.
6. Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu.
7. Strona internetowa - strona internetowa Organizatora Konkursu pod adresem:
www.centrumpoznawcze.pl
8. Fanpage- strona internetowa pod adresem:
www.facebook.com/centrumpoznawczehalistulecia.
9. Okres trwania Konkursu - Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach, okres trwania całości
Konkursu przypada od 24.04.2017 r. do 03.06.2017 r.
10. Opiekun Konkursu - Rodzic/Prawny opiekun/Nauczyciel/Wychowawca/Pedagog, który
dokona zgłoszenia dziecka zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 24.04.2017 r., a kończy dnia 03.06.2017 r.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 18 lat.
4. Celem konkursu jest:
 edukacja i propagowanie wiedzy o Hali Stulecia i Terenach Wystawowych,
 edukacja i propagowanie wiedzy o historii własnego miasta i jego zabytków,
 rozwój kreatywnej nauki przez formy plastyczne,
 doskonalenie sprawności manualnej oraz kształtowanie poczucia estetyki,
 prezentacja szeroko rozumianej twórczości dzieci i młodzieży.
5. Rejestracja Uczestnika Konkursu jest równoznaczna z zaakceptowaniem treści niniejszego
Regulaminu. Uczestnik Konkursu może w każdym czasie zrezygnować z Konkursu bez
podawania powodu rezygnacji, powiadamiając Organizatora o swojej decyzji wiadomością
e-mail na adres mslocka@halastulecia.pl do dnia 28.05.2017 r.
6. Na stronie internetowej konkursu zamieszczane będą materiały oraz niezbędne informacje
dotyczące zakwalifikowania, przejścia do kolejnego etapu, nagród, wystawy prac.
7. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
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III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs składa się z trzech etapów:
 Etap I - rejestracja Uczestników rozumiana jako dostarczenie osobiście lub drogą
pocztową do placówki Organizatora kompletu dokumentów, o których mowa w pkt.
IV.1 oraz pracy plastycznej, o której mowa w pkt. V, w terminie
od 01.05.2017 r. do 26.05.2017 r. Pracę należy dostarczać w godzinach pracy
Centrum Poznawczego Hali Stulecia, najpóźniej na pół godziny przed jego
zamknięciem.
 Etap II - głosowanie internetowe oraz głosowanie Jury. Prace zakwalifikowanych
Uczestników
zostaną
zamieszczone
w
foto-galerii
na
stronie:
www.facebook.com/centrumpoznawczehalistulecia. Praca z największą ilością
,,polubień’’ otrzyma nagrodę internautów. O dokładnym terminie głosowania
Organizator poinformuje na stronie internetowej.
 Etap III - wystawa, prezentacja prac, wybór zwycięzców. Prace zakwalifikowane do
trzeciego etapu zostaną wystawione podczas ,,Dnia Dziecka Centrum Poznawczego
Hali Stulecia’’, który odbędzie się w dniu 03.06.2017 r. Zwycięzców konkursu
wybierze powołane przez Organizatora Konkursu Jury.
IV. UCZESTNIK KONKURSU
1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
 Dzieci i młodzież w wieku od 4 do 18 lat, których zgłoszenia dokona Opiekun
Konkursu dostarczając do placówki organizatora:
o prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1),
o oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz oświadczenie
o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),
o oryginał pracy plastycznej, o której mowa w pkt. V.
2. Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w terminie określonym niniejszym Regulaminem pkt.
III.1.
3. Zgłoszenia dokonane po terminie, jak również nie uwzględniające wymagań, o których mowa
w pkt. IV.1 Regulaminu, mogą zostać odrzucone przez Organizatora bez konieczności
powiadamiania Uczestnika Konkursu.
4. Jeden Uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej pracy konkursowej określonej w pkt. V
Regulaminu.
V. PRACA KONKURSOWA
1. Praca wykonana dowolną techniką: malarstwo, rysunek, grafika, komiks, techniki mieszane
oraz inne techniki plastyczne.
2. Maksymalny format pracy: A3 (297 mm x 420 mm).
3. Praca na temat określony w nazwie Konkursu.
4. Praca, która zostanie zakwalifikowana do Etapu III konkursu, czyli spełniająca warunki pkt. IV.
oraz pkt. V. Regulaminu, będzie musiała zostać dostarczona do Placówki Organizatora
Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.05.2017 r., do godziny 18:30.
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5. Każda praca zakwalifikowana do Etapu III musi mieć dołączoną metryczkę zawierającą: tytuł
pracy, adres, imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz imię i nazwisko, adres e-mail i telefon
kontaktowy Opiekuna Konkursu.
6. Prace i zgłoszenia niezgodne z Regulaminem, dostarczone lub nadesłane po terminie
(decyduje data stempla pocztowego), zniszczone podczas transportu w wyniku niewłaściwego
opakowania, nie będą brały udziału w konkursie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle
zabezpieczonych prac, a także za zaginięcie prac wysłanych drogą pocztową.
8. Z chwilą złożenia prac do Konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi zgody do korzystania
i rozporządzania pracą konkursową na potrzeby promocyjne Konkursu.
VI. NAGRODY
1. Organizator przewiduje nagrody w 2 kategoriach:
 kategoria: wiekowa
 przedszkole
 szkoła podstawowa
 gimnazjum
 liceum
 kategoria: głosowanie internautów
2. W każdej z grup określonych w kategorii wiekowej zostaną przyznane dwie nagrody: nagroda
główna oraz wyróżnienie. W kategorii „Głosowanie internautów” przyznana zostanie jedna
nagroda: nagroda główna.
3. Nagrody przyznawane będą w dniu 03.06.2017 r. przez Jury.
4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego
interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.
2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
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