
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
 
1. Organizatorem konkursu jest Kórnickie Centrum Rekreacji i Sportu OAZA, 62-035 Kórnik, ul. Krasickiego 1. 
2. Temat konkursu: „OAZA – 10 lat”. 
3. Celem konkursu jest przedstawienie interpretacji logotypu 10-ciu lat OAZY. 
4. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem szkół podstawowych w następujących kategoriach: 
 

 Kategoria I: szkoły podstawowe klasy 0-III 

 Kategoria II: szkoły podstawowe klasy IV – VIII 
 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zgłoszeń. 
6. Prace w konkursie muszą być wykonane indywidualnie.  
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi. 
8. Prace powinny być wykonane dowolną techniką, WYŁĄCZNIE NA TEKTURZE o wymiarach: 63cm x 82cm.  
Do poszczególnych Instytucji tektury zostaną dowiezione przez Organizatora. 
9. Praca winna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru: 
 

 Imię, nazwisko, wiek, klasa 

 Telefon kontaktowy, adres e-mail rodzica/opiekuna 

 Nazwa szkoły i jej adres 
Należy dołączyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych, dostarczone przy przekazaniu tektury. 
 
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. 
11. Prace należy składać do 6 listopada br. do godz. 12:00  w siedzibie Organizatora. 
12. O wyłonieniu laureatów konkursu zdecyduje liczba głosów oddanych na daną pracę.  
13. Osoby wyróżnione w konkursie będą powiadomione o wynikach i miejscu wręczania nagród telefonicznie lub mailowo.  
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia br. Listę laureatów Organizator opublikuje na stronie internetowej 
www.oaza.kornik.pl, fanpage’u Kórnickiego Centrum Rekreacji i Sportu OAZA  oraz w gablocie informacyjnej w Centrum OAZA. 
14. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w holu Centrum OAZA w terminie od 15 listopada do 31 grudnia br.  
15. Organizator konkursu dopuszcza nagrody rzeczowe przyznawane przez patronów i sponsorów konkursu.  
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach 
promocyjnych. 
17. Konkurs dotyczy dzieci i młodzieży z gminy Kórnik. 
18. Udziału w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. 
19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oaza.kornik.pl/

