REGULAMIN KONKURSU
KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁ”

03.12.2016-06.12.2016r. GALERIA WARMIŃSKA OLSZTYN
I. Konkurs „NAJPIEKNIEJSZY ANIOŁ”
1. Czas trwania Konkursu: 03.12.2016r.- 06.12.2016r. , w godzinach: sobota-poniedziałek 12:00-18:00,
wtorek: 12:00-17:00.
2. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się dnia 06.12.2016 r. w Galerii Warmińskiej, o godzinie 17:30.
3. Uczestnikiem w Konkursie może być każde dziecko przebywające w Galerii podczas trwania eventu.
II. Zasady Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY ANIOŁ”:
1. W dniach 03.12.2016r.- 06.12.2016r. w godzinach: sobota-poniedziałek 12:00-18:00, wtorek: 12:00-17:00
w Galerii Warmińskiej w Olsztynie zostanie przeprowadzony Konkurs „Najpiękniejszy Anioł”.
Każdy Uczestnik chcący wziąć udział w konkursie musi zgłosić się do animatora znajdującego się przy Strefie
Animacyjnej. Strefa Animacyjna usytuowana będzie w specjalnie wydzielonym i oznaczonym miejscu
w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Animator wręcza uczestnikowi niezbędne do pracy materiały.
Technika wykonania aniołka jest dowolna. Gotowy anioł zostanie opatrzony numerem konkursowym, a
uczestnicy zobowiązani są do uzupełnienia listy uczestników konkursu, na której znajdują się następujące
dane: imię, nazwisko, adres mailowy, numer konkursowy aniołka oraz miejsce na jego podpis. Wszystkie
prace konkursowe wyeksponowane zostaną na scenie. Po rozstrzygnięciu Konkursu każdy anioł trafi do
właściciela na pamiątkę wspólnej świątecznej zabawy.
2. W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci obecne w Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
3. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział tylko jeden raz.
4. We wtorek 06.12.2016 r. o godzinie 17:00 Komisja Konkursowa w składzie: przedstawiciel Organizatora,
Przedstawiciel Galerii oraz ochotnik z publiczności wyłonią zwycięzcę.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wtorek tj.06.12.2016r. o godzinie 17:30.
5. Nagrody w Konkursie sponsoruje Galeria Warmińska. Nagroda główna to zabawka o wartości 150 zł.
III.

Zasady Ogólne

1. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu
oraz jego akceptację.
2. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wyrażenia zgody na opublikowanie jego danych osobowych oraz
wizerunku na stronach internetowych Organizatorów, Galerii oraz w innych mediach, gdzie prezentowane
będą informacje o Konkursie oraz Galerii Warmińskiej w Olsztynie.
3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Z tytułu udziału w Konkursie Uczestnikom
Konkursu, ani innym podmiotom, nie przysługuje wynagrodzenie, pokrycie kosztów, ani środki finansowe
z jakiegokolwiek innego tytułu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Organizator: www.imprezymaster.pl

