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„Wprowadź nastrój świąt
Bożego Narodzenia
do pokoju w Internacie”.

Elektroniczny
KONKURS
na świąteczną dekorację pokoju.
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REGULAMIN KONKURSU
PRZEPISY OGÓLNE
Organizatorem Konkursu „Wprowadź
nastrój świąt Bożego Narodzenia do
pokoju w Internacie” jest Sekcja
Informatyczna oraz Samorząd Internatu.
Celem Konkursu jest promowanie
dbałości o swój pokój oraz prezentacja
najciekawszych
pomysłów
na
zagospodarowanie oraz ozdobienie
pokojów
w Internacie.
Kształtowanie postawy szacunku wobec
tradycji
i
zwyczajów
bożonarodzeniowych.
W Konkursie może brać udział każdy
uczeń mieszkający w Internacie
Nadesłanie prac na Konkurs oznacza
akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

PRZEPISY DOTYCZĄCE
PRAC
Każdy uczestnik powinien przesłać
2 fotografie pokoju.
2. Fotografie należy przesłać na adres:
elektronikinternat@o2.pl
ze
zdjęciami w załączniku. a w tytule
wiadomości wpisując „Konkurs
Świąteczny”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo
do wyłączenia z udziału w
Konkursie prac o niskiej, jakości
technicznej.

4. Fotografie muszą być kolorowe.
5.

W treści maila należy wpisać
imię i nazwisko nadawcy,
numer pokoju

6. Nadesłanie
zdjęć
jest
równoznaczne ze zgodą na ich
nieodpłatne rozpowszechnianie i
wykorzystanie
przez
Organizatorów Konkursu.
7. Podczas dekorowania pokoju należy zwrócić uwagę, aby nie doszło do dewastacji pomieszczenia
(elementy dekoracyjne nie mogą
być mocowane za pomocą
gwoździ, taśmy lub kleju do
ścian lub mebli)
8. Zgłoszenia, które nie będą
spełniały tego warunku, mogą
być wyłączone z konkursu na
każdym jego etapie.
9. Organizator zastrzega sobie
prawo do dyskwalifikowania
prac
niespełniających
wymienionych wyżej wymogów.

1.

JURY KONKURSU
1. W skład jury Konkursu
„Wprowadź nastrój świąt
Bożego Narodzenia do pokoju
w Internacie” wchodzą:
 mgr Mazur Józefa
 mgr Chorzępa Edyta
 mgr inż. Kuźniar Grażyna
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2. Organizatorzy
Konkursu
zastrzegają sobie prawo do
zmiany składu jury w trakcie
trwania Konkursu, gdyż mogą
one wyniknąć z przyczyn
losowych.

KALENDARZ
1. Termin nadsyłania prac mija dnia
21 grudnia 2016 roku.
2. Fotografie nadesłane po terminie
nie będą brane pod uwagę w
Konkursie.
3. Wyniki Konkursu zostaną podane
w
Styczniowym
Numerze
Gazetki na Stronie Internetowej
Internatu.

NAGRODY
Organizator przewiduje nagrody:
 za zajęcie I miejsca
 za zajęcie II miejsca
 za zajęcie III miejsca

WYKORZYSTANIE PRAC
NAGRODZONYCH
Organizator
uzyskuje
prawo
do
umieszczania nadesłanych na Konkurs
prac
(oznaczonych
imieniem
i
nazwiskiem autora) na stronie Konkursu
(internat.elektronik.rzeszow.pl)

