REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ i NOWOROCZNĄ „J-ELITY”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest
Towarzystwo „J-elita”, zwane dalej Organizatorem.

§2
Najlepsza kartka, wskazana przez jury, zostanie rozesłana w wersji elektronicznej do wszystkich
członków Towarzystwa „J-elita” i umieszczona na stronie i Facebooku jako oficjalne życzenia
Towarzystwa „J-elita”. Organizator zastrzega sobie prawo do obróbki graficznej prac.
Wszystkie kartki, które zostaną zakwalifikowane do konkursu, zostaną zaprezentowane na stronie
internetowej Towarzystwa „J-elita”: www.j-elita.org.pl

§ 3 Warunki uczestnictwa
1.

Organizator nie nakłada ograniczeń wiekowych na uczestników konkursu.

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę
świąteczną i noworoczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika itp.).
3.
Kartki należy przesyłać do Organizatora w formie skanu o wielkości nie większej niż 1
MB.

2.

4.

Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba.

6.
7.

Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu trzy kartki.
Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest przesłanie drogą mailową –

wraz z pracą – prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do
Regulaminu) oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.

§ 4 Termin i warunki dostarczenia prac
1.

Termin dostarczenia prac upływa 14 grudnia 2020 r. o północy.

2.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

3.

Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznienie danych

należy przesłać pocztą na maila: biuro@j-elita.org.pl
Maila proszę zatytułować: Konkurs na kartkę świąteczną

§ 5 Zasady przyznawania nagród
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 21 grudnia 2020 r., a wyniki zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.j-elita.org.pl oraz na fanpage’u
Towarzystwa „J-elita” na Facebooku.

1.

2.

O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

3.

Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne.

4.

Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane.

5.

Autor zwycięskiej pracy, zostanie o tym powiadomiony drogą mailową.

§ 6 Ustalenia dodatkowe
Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich prac. W
tym celu uczestnik składa stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica lub opiekuna
prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.

1.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w materiałach edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.

2.
3.
4.

Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

