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REGULAMIN KONKURSU NA „MOJĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ” 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem Konkursu na Moją Ozdobę Choinkową (zwanego w dalszej części 

niniejszego regulaminu, „Konkursem”) jest Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, 

ul. Dąbrowskiego 14 w Zielonej Górze. 

2. Konkurs trwa do 10 grudnia 2016 r. 

 

§ 2 

Uczestnictwo w Konkursie 

 

1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej 

„Regulaminem”). Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół 

podstawowych (zwani dalej „Uczestnikami”). 

 

§ 3 

Zasady i przebieg Konkursu 

 

1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna: 

1) własnoręcznie, dowolną techniką, wykonać ozdobę choinkową  

2) wypełnić czytelnie formularz zgłoszeniowy, który należy dołączyć do pracy konkursowej 

3) dostarczyć Organizatorowi prace konkursowe osobiście (od wtorku do piątku w godzinach 

9.00 – 17.00 oraz w weekendy od 10.00 do 18.00) lub przesłać pocztą, pod adres: 

 

CNK - Centrum Przyrodnicze, ul. Dąbrowskiego 14, 65-021 Zielona Góra. 

 

2. Prace muszą zostać dostarczone do Organizatora do 10 grudnia 2016 r. do godz. 18.00 

(niezależnie od formy dostarczenia). Prace przekazane po tym terminie nie będą oceniane. 

3. Prace uczestników Konkursu będą rozpatrywane w dwóch kategoriach: 

1) przedszkola, 

2) szkoły podstawowe. 

4. Każda osoba może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową. 

5. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia zwycięzców, 

Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w składzie: przewodniczący i dwóch 

członków komisji. 

6. Komisja Konkursowa wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrodę określoną 

 w § 4 ust. 1. 
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7. Ogłoszenie wyników i nagrodzenie Laureatów Konkursu nastąpi podczas uroczystości 

podsumowania konkursu w dniu 18 grudnia 2016 r. o godzinie 16.00, w siedzibie Centrum 

Przyrodniczego w Zielonej Górze.   

8. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich 

odwołanie. Wszystkie decyzje Komisji zostaną zapisane w protokole z posiedzenia Komisji 

Konkursowej podpisanym przez wszystkich członków Komisji. Dokumentacja z posiedzenia 

Komisji Konkursowej będzie przechowywana w siedzibie Organizatora. 

9. Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Organizator przewiduje nagrody dla Laureatów Konkursu. 

 

§ 5 

Postanowienia końcowe 

 

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze oraz  

na stronie www.zok.com.pl (w dziale: pliki do pobrania). 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia 

lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu 

lub przedłużeniu Konkursu Organizator powiadomi Uczestników umieszczając informację  

na stronie www.zok.com.pl. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem  

i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

ale niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac uczestników na terenie  

CNK - Centrum Przyrodniczego wraz z podaniem danych autora (-ów). 

5. Uczestnicy poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdzają zapoznanie się  

z załączonym Regulaminem i wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 
 

 

 

 

 

  

http://www.zok.com.pl/

