Regulamin Konkursu na ,,Logo Torby Ekologicznej”
„EKO- MIX 2018”

1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Płotach z siedzibą przy ulicy Kościuszki 7, 72-310
Płoty.Patronat Honorowy nad Imprezą EKO-MIX objęli: Starosta Powiatu Gryfickiego – Kazimierz Sać
i Burmistrz Płotów - Marian Maliński.
2. Charakter konkursu:
„Logo na torbę ekologiczną” jest konkursem otwartym, w którym mogą brać udział uczniowie szkół
w kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI.
3. Cel konkursu:
Celem konkursu jest promowanie idei ekologicznej wśród mieszkańców Gminy. Zamierzeniem organizatora jest
wypromowanie najciekawszego pomysłu na logo torby ekologicznej.
4. Praca konkursowa:
Pracą konkursową jest logo na torbę ekologiczną używaną na codzienne zakupy. Głównym znakiem graficznym
powinien być „Orzeł przedni”
5. Komisja oceniać będzie:
- oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
- walory graficzne i wartości promocyjne,
- czytelność i funkcjonalność.
6.Prace należy nadsyłać w sztywnych i płaskich opakowaniach (prac nie należy rolować) do 18.05.2018 r.
na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Płotach i Sportu, Ul. Kościuszki 7,72-310 Płoty.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz
imię i nazwisko opiekuna.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora
i zgoda na publikację w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
7. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie swego nazwiska. Prace
dostarczone po terminie nie będą oceniane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia
powstałe podczas przesyłania prac.
Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
8.Nagrody:
Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone. Wręczenie dyplomów autorom
wyróżnionych prac wraz z okolicznościowymi upominkami nastąpi 11 czerwca 2016 r. w Amfiteatrze Parku
Miejskiego w Płotach.
9.Prawa autorskie
Uczestnik konkursu oświadcza, że zgłoszony na konkurs projekt jest jego autorstwem i nie był dotąd
publikowany. Uczestnicy konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych
osobowych dla celów konkursu, a także na publikację projektu. Administratorem danych osobowych będzie
Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.
10.Postanowienie końcowe:
Organizator konkursu zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji pod numerem telefonu: 91 38 51 301.

