REGULAMIN
INTERNETOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
,,Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa’’

ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu jest Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
TEMATYKA:
1. Zadaniem uczestnika Konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie
kartki bożonarodzeniowej.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę.
TECHNIKA:
1. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, rysowanie, wyklejanie, wydzieranie) z możliwością zastosowania techniki mieszanej.
2. Na kartce powinny znaleźć się ilustracje związane ze świętami Bożego Narodzenia a także może być umieszczony napis np. Wesołych Świąt.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji prac nie spełniających
wyżej wymienionych wymogów.
PRZEBIEG KONKURSU:
1. Po wykonaniu należy zrobić zdjęcie swojej kartki świątecznej telefonem komórkowym i w formie pliku przesłać pocztą elektroniczną na adres:
konkurs.mzl@gmail.com (plik należy opisać imieniem i nazwiskiem).
2. Warunkiem uczestnictwa jest czytelnie wypełniona i podpisana przez rodziców
lub opiekunów uczestnika Konkursu karta zgłoszenia do udziału w Konkursie,
którą po zeskanowaniu należy przesłać wraz ze zdjęciem wykonanej kartki.
3. Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia są do pobrania na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
4. Przysłane zdjęcia kartek opublikujemy na stronie internetowej Muzeum Ziemi
Lubuskiej www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
5. Następnie odbędzie się głosowanie Internautów, którzy wybiorą trzy najpiękniejsze kartki.
6. Głosy oddawane będą w formie kliknięcia pod wybraną pracą konkursową,
przy czym każdy głosujący może oddać tylko jeden głos na wybraną pracę
konkursową.
7. Po podliczeniu wszystkich głosów wyłonimy 3 zwycięzców Konkursu, którzy
otrzymają największą ilość głosów.

8. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z art.6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. dla potrzeb Konkursu, w tym podanie imienia i nazwiska uczestnika do
wiadomości publicznej zgodnie z obowiązkiem informacyjnym Organizatora.

NAGRODY:
1. Na zwycięzców Konkursu czekają BEZPŁATNE BILETY WSTĘPU na nowe
ekspozycje w Muzeum Ziemi Lubuskiej (1 uczestnik + 1 opiekun). Bilety mogą
być wykorzystane w okresie od 16 grudnia 2020 r. do końca 2021 roku.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac oraz imienia i nazwiska
zwycięzców na stronie internetowej Muzeum, w lokalnych mediach i w materiałach popularyzatorskich związanych z Konkursem.
TERMINARZ KONKURSU:
1. 10 XI 2020 r. - ogłoszenie Konkursu na stronie internetowej MZL.
2. 10 XI - 1 XII 2020 r. - termin nadsyłania prac konkursowych.
3. 3 XII - opublikowanie nadesłanych prac na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy (na FB zostanie zamieszczony link do
strony)
4. 3 XII – 13 XII 2020 – głosowanie Internautów.
5. 15 XII 2020 – ogłoszenie wyników Konkursu i publikacja wyników na stronie
www.mzl.zgora.pl/edukacja/konkursy
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Oświatowy MZL.
Tel. 68 327 23 45 w.19.

