
KONKURS INTERNETOWY „ZAPROJEKTUJ SWÓJ WYMARZONY MINI PARK ROZRYWKI” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zaprojektuj swój wymarzony mini park rozrywki” (zwany 
w dalszej części Konkursem Internetowym). 

2. Organizatorami konkursu są: Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady, Burmistrz Miasta 
i Gminy Lesko, Bieszczadzki Dom Kultury w Lesku (zwani w dalszej części „Organizatorem”). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na stronach internetowych: 
www.nasze-bieszczady.pl, 
www.lesko.pl,   
www.bdk.lesko.pl 
oraz na portalach społecznościowych organizatorów (Facebook). 

 

§2 

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Lesko, w przedziale do 18 
roku życia. 

2. Technika wykonania prac - dowolna. 
 

§3 
TERMIN I FORMA DOSTARCZANIA PRAC KONKURSOWYCH 

1. Prace należy przesyłać na pocztę mailową nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl 
2. Termin nadsyłania prac do 29.05.2020 r. do godziny 12:00.  
3. Każda praca w wiadomości mailowej powinna zawierać min. 4 zdjęcia oryginału zrobione z różnej 

perspektywy, pozwalającej na jej ocenę. Do wiadomości mailowej należy dołączyć krótki opis 

wykorzystanych technik i materiałów.  

4. Pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem uczestnika. Należy podać również miejscowość, 

wiek uczestnika oraz tel. kontaktowy uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego. 

§4 

OCENA I NAGRODY 

1. Oceny prac dokona trzyosobowa komisja reprezentująca po jednym przedstawicielu każdego 

z organizatorów Konkursu Internetowego. 

2. Nadesłane prace będą oceniane w podziale na przedziały wiekowe uczestników:  

- do 7 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 7 lat) 

- od 8 do 12 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 12 lat) 

- od 13 do 18 roku życia (uczestnik na dzień złożenia pracy nie ukończył 18 lat) 

3. Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, kreatywność i inwencja 

twórcza uczestników konkursu, dobór materiałów i elementów urozmaicających prace, estetyka 

wykonania. 

4. Nagrody zostaną przyznane za trzy najlepsze zdaniem komisji prace konkursowe. (w każdym 

przedziale wiekowym zostaną wybrane 3 najlepsze prace konkursowe) Komisja konkursowa 

zastrzega sobie dodatkowe prawo przyznania wyróżnień. 

http://www.nasze-bieszczady.pl/
http://www.lesko.pl/
http://www.bdk.lesko.pl/
mailto:nasze-bieszczady@nasze-bieszczady.pl


5. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nastąpi 1 czerwca 2020 r. za pośrednictwem stron 

internetowych wspomnianych w §1, pkt. 3, a także w przesłanym przez Organizatora mailu 

powiadamiającym Laureata o zajętym miejscu w Konkursie i terminie wręczenia nagrody. 

6. Wartość rzeczowa nagród w konkursie wynosi 1 500, 00 zł. (wkład finansowy każdego 

organizatora wynosi 500,00 zł) 

7. Zwycięskie prace staną się inspiracją do budowy dziecięco-młodzieżowej strefy zabaw. 

8. W myśl niniejszego regulaminu każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za 

konkurs prowadzony przez Organizatora. 

9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis 

Facebook, ani z nim związany. 

 

§5 

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych 

osobowych (§3, pkt 4 niniejszego regulaminu) niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora 

danych osobowych Uczestników Konkursu oraz na publikację imienia i nazwiska uczestnika 

i miejscowości zamieszkania uczestnika trzech zwycięskich prac – zgoda dobrowolna ( Załącznik 

nr 1 do Regulaminu Konkursu – skan lub zdjęcie podpisanego załącznika należy przesłać razem ze 

zdjęciami pracy konkursowej) 

 

 

ZAPRASZAMY 

 

 

 

 

 
 


