Regulamin konkursu Rysunkowego SCIENCE FICTION
1. Organizatorem konkursu jest Atelier Klimowicz Elżbieta Orzechowska -Klimowicz
2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów szkół podstawowych , gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych jak również i dla osób dorosłych .
3. Prace będą dzielone na kategorie wiekowe, a ich ocena przeprowadzona zostanie adekwatnie
do wieku uczestników konkursu.
4. Prace powinny być wykonane do 15 grudnia 2014 roku .
5. Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 1 pracę.
6. Forma prac:
- rysunek wykonany ołówkiem rysunkowym na kartce formatu A3
- na odwrocie każdego rysunku powinno znajdować się imię i nazwisko autora, jego wiek,
pełny adres, data wykonania rysunku, adres e- mail oraz numer telefonu.
- do pracy należy dopiąć trwale formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej
Atelier Klimowicz.
7. Termin konkursu
- oceniane prace będą tylko te , które zostaną nadesłane do 15 grudnia 2014 roku.
- ogłoszenie wyników na stronie internetowej do 24 grudnia 2014 roku .
8. Prosimy o nienadsyłanie oraz niewykonywanie prac w innej, poza wymienioną, formie ani
technice. Prace nie spełniające ww. wymogów będą automatycznie dyskwalifikowane.
9. Prace biorące udział w konkursie publikowane będą sukcesywnie na stronie
www.kursrysunku.com i www.kursrysunku.pl
10. Rysunki biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Z chwilą otrzymania przechodzą one
na własność organizatorów, którzy przejmują do nich wszelkie prawa autorskie.
11. Oceny prac dokona jury w składzie określonym przez organizatora konkursu.
12. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej www.kursrysunku.com i
www.kursrysunku.pl . O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pisemnie.
13. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
- za zajęcie I miejsca: nagroda –6 miesięczny profesjonalny kurs rysunku w Atelier
Klimowicz o wartości 4140,00 zł.
- za zajęcie II miejsca: nagroda –6 miesięczny hobbystyczny kurs rysunku w Atelier
Klimowicz o wartości 1740,00 zł
- za zajęcie III miejsca: nagroda – miesięczny profesjonalny kurs rysunku w Atelier
Klimowicz o wartości 620,00 zł
14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania
prac w katalogach i folderach Atelier Klimowicz, na jej stronach internetowych, na ulotkach
oraz innych materiałach reklamowych firmy.
15. Przekazanie prac oznacza akceptację warunków konkursu oraz jego regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do jury. Żadne odwołania nie będą uwzględniane.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby biorące w nim udział zgody
na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w
celach marketingowych organizatora (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997
r., Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.)

