Regulamin konkursu plastycznego „EKO ŚWIĘTA” V EDYCJA
Postanowienia ogólne
Organizatorzy:
YOUR PARTNER Sp. z. o. o. ul. Fabryczna 7, 33-100 Tarnów NIP: 9930650398
oraz
Capital Part 9 SA, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa NIP: 5272487800
Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych, przedszkolaki

Zasady konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VI oraz przedszkolaków.
2. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
3 Termin składania/ nadsyłania prac od 15.12.2016 do 19.12.2016 r.
4. Miejsce składania prac: C.H. MAX (administracja- poziom +1) w godz. 9:00-16:00 od
poniedziałku do piątku lub wysyłkowo na adres:
C.H MAX, ul. Szkotnik 1a, 33-100 Tarnów /liczy się data wpływu pracy do C.H. MAX/
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23.12.2016r. o godz. 16:00.
6. Jury w składzie przedstawicieli organizatorów w dn. 21.12.2016 wybiorą trzy prace oraz
trzy wyróżnienia.
7. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronach internetowych: www.yourpartner.pl,
www.chmax.com.pl.
10. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione w konkursie zostaną telefonicznie poinformowane o
wynikach.
11. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie

Format i sposób nadsyłania prac
1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie oraz wykonanie ozdoby świątecznej z surowców
wtórnych. Prace powinny być na odwrocie opisane następującymi danymi: imię i nazwisko
ucznia, klasa, adres szkoły oraz nr kontaktowy do opiekuna/rodzica ucznia.
2. Technika prac dowolna, wykonana wyłącznie z surowców wtórnych (makulatura, butelki
szklane, butelki plastikowe, puszki aluminiowe, folia, tworzywa sztuczne). Format dowolny.
3. Prace należy składać/nadsyłać w terminie do 19.12.2016 r. na adres:
C.H.MAX (administracja), ul. Szkotnik 1a, 33-100 Tarnów z dopiskiem konkurs plastyczny
EKO ŚWIĘTA 2016.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data otrzymania pracy do
C.H. MAX.

Kryteria oceny prac
1. Prace przekazane na konkurs muszą być: pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi. Głównym kryterium oceny prac będzie
samodzielność wykonania przez ucznia i oryginalność wykonania.

Nagrody
1. Komisja konkursowa składa się z przedstawicieli firm organizujących konkurs. Najlepsze
prace zostaną nagrodzone.
1 miejsce- tablet

2 miejsce- smartfon
3 miejsce - smartwatch
Wyróżnienia – markowe długopisy

Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodą na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
2. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik konkursu.
3.Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich publikacji.
4. Osoby, które zechcą aby ich prace zostały zwrócone muszą skontaktować się z
organizatorami po odbiór prac, nie później niż do 31.12.2016.
5. Informacje o konkursie, regulamin oraz lista laureatów zostaną ogłoszone na stronach
internetowych:
www.yourpartner.pl , www.chmax.com.pl
6. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik konkursu.
7. Dodatkowe informacje o konkursie pod nr. tel. – 14 623 07 26
8.Wszelkie reklamacje dotyczące konkursu należy zgłaszać do Organizatorów na ich adres
w formie pisemnej w terminie do 31.12.2016. Za datę złożenia reklamacji za pośrednictwem
poczty przyjmuje się datę stempla pocztowego.

