REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
1. Organizator
Organizatorem i fundatorem Konkursu „Logo Nowej Szkoły oczami dziecka ” jest Nowa Szkoła
Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. POW 25, 90-248 Łódź.
2. Informacje ogólne:
• Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród i sposób ich
uzyskania oraz prawa i obowiązki uczestników konkursu.
• Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej www.nowaszkola.com
oraz Facebook-u https://www.facebook.com/NowaSzkola1992/
• Konkurs będzie prowadzony jednoetapowo w okresie od 30 października do 6 grudnia na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
• Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
3. Cele konkursu
• Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci.
4. Warunki uczestnictwa
• Uczestnikiem Konkursu może być przedszkole, grupa przedszkolna i placówka wykonująca
rehabilitację społeczną niepełnosprawnych podopiecznych.
• Praca może być przygotowana indywidualnie lub grupowo przez dzieci z ww. placówek
5. Temat Konkursu brzmi „Logo Nowej Szkoły oczami dziecka”
• Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prac plastycznych, obrazujących logo Nowej
Szkoły wykonanych dowolną techniką.
• Technika wykonania pracy jest dowolna, w formacie jednak nie mniejszym niż A4.
• Przesłanie zdjęć pracy oraz etapów jej przygotowania ( od 2 do 5 zdjęć pokazujące kolejne
etapy wykonania pracy na konkurs plastyczny )
6. Kryterium oceny prac
• Kryteriami oceny prac konkursowych będą pomysłowość i estetyka
7. Terminy i tryb nadsyłania prac
• Konkurs rozpoczyna się od 30 października do 6 grudnia 2017
• Prace należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: anna.stepien@nowaszkola.com
• Każda placówka może przesłać tylko jedną pracę
8. Ogłoszenie wyników
• Ogłoszenie wyników nastąpi 8 grudnia 2017. Wyniki i data rozdania nagród zostaną
opublikowane na stronie: www.nowaszkola.com oraz
https://www.facebook.com/NowaSzkola1992/
9. Nagrody
• W Konkursie zostanie przyznana nagroda główna i Nagroda Publiczności dla placówek
w postaci materiałów plastycznych, zabawek z oferty Nowej Szkoły o wartości:
- nagroda główna o wartości 1.500 zł
- nagroda publiczności o wartości 500 zł,

• Nagroda główna zostanie przyznana decyzją Jury Konkursu, w skład którego wchodzą
przedstawiciele NOWA SZKOŁA Sp. z o.o.
• „Nagroda Publiczności” zostanie przyznana głosami użytkowników portalu
społecznościowego Facebook, oddanymi na https://www.facebook.com/NowaSzkola1992/ w
terminie od 8 grudnia 2017 od godz. 00:01 do 13 grudnia 2017 do godz. 23.59. Nagroda
zostanie przyznana placówce, której praca otrzyma najwięcej znaczników „Lubię to”.
• Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
• Zakres wyposażenia zostanie ustalony indywidualnie z przedstawicielami nagrodzonych
placówek.
10. Postanowienia końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
• Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
• Biorąc udział w Konkursie uczestnik akceptuje zasady niniejszego Regulaminu.
• Nadesłane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora.
• Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
niezbędnym dla potrzeb projektu. Dane osób uczestniczących w Konkursie będą
wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
Anna Stępień
tel. 697 290 079
anna.stepien@nowaszkola.com

