REGULAMIN CHARYTATYWNEGO KONKURSU NA NAJLEPSZY RYSUNEK
pt. „Moje wymarzone wakacje”
§ 1. Organizatorzy
Organizatorami Konkursu są:
MT Targi Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Makowskiej 97, 04-307
oraz
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Przyjaciół 8 lok. 1A,
zwani dalej „Organizatorami.
§ 2. Cel i charakter Konkursu.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do dzieci ciężko pokrzywdzonych przez los. Przedmiotem Konkursu jest wybór
kilku najpiękniejszych prac ilustrujących wymarzone wakacje dzieci.
§ 3. Temat Konkursu
Tematyka prac musi nawiązywad do wymarzonych wakacji.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac.
1. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnikami Konkursu mogą byd dzieci do 18go roku życia, ciężko doświadczone przez los.
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie pracy przez osobę pełnoletnią z dołączeniem informacji zawierających:
- imię, nazwisko i telefon kontaktowy pełnoletniej osoby zgłaszającej
- imię, nazwisko i wiek dziecka
Przesłanie pracy z wymaganymi danymi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. W Konkursie oceniane będą prace plastyczne wykonane dowolną techniką.
5. Każdy uczestnik grupy zajęciowej może zgłosid tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
7. Prace należy przesyład od dnia 1 lipca do dnia 15 sierpnia 2011 na adres:
Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „ Porozumienie Bez Barier”
00-565 Warszawa, Al. Przyjaciół 8/1a z dopiskiem „Moje wymarzone wakacje”
8. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na podany adres.
§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu.
1. Organizatorzy powołują kilkuosobową komisję, która rozpatruje nadesłane prace, nominując wskazane prace do nagrody.
2. Prace oceniane są według:

Pomysłowości

Staranności wykonania

Techniki wykonania
3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 22 września podczas uroczystego otwarcia XIX Międzynarodowych Targów
Turystycznych TT Warsaw 2011.
4. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na portalach internetowych Organizatorów.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych w całości lub w części, m.in.
poprzez ich publikację w materiałach prasowych oraz serwisach internetowych Organizatorów.
§ 6. Nagrody.
1. Organizatorzy zapewniają następujące nagrody:

W zależności od ilości Darczyoców, (czyli trzy, cztery itd.) dwuosobowe, tygodniowe wycieczki zagraniczne (z każdym
dzieckiem może wyjechad jeden rodzic bądź opiekun)

Pięd nagród pocieszenia
2. Przyznane nagrody nie podlegają zamianie. Nie mogą też zostad wymienione na wartośd gotówkową.
§ 7. Uwagi
1. Informacje dodatkowe można uzyskad w Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”
Tel. (22)849 96 62, e-mail: radafundacji@fpbb.pl
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie.

