Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pod hasłem:
“Urodziny Doktora Tusza”
1. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest DrTusz z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75 w
Białymstoku.
2. Cele konkursu
●
●
●

rozwijanie zdolności plastycznych dzieci i inspirowanie do twórczej pracy
kształtowanie wrażliwości estetycznej u dzieci
wsparcie Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 im. dr I. Białówny
w Białymstoku
3. Uczestnicy konkursu

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów z klas I-III szkół podstawowych.
4. Przedmiot konkursu i jego przebieg
●

●
●

●
●
●
●

●

Uczestnik konkursu ma za zadanie przygotować pracę plastyczną, przedstawiajacą
postać DrTusza (wizerunek maskotki firmy stanowi zał. 1) lub scenkę z jego udziałem,
nawiązującą do tematyki jego urodzin.
Prace powinny być stworzone w formie obrazu dwuwymiarowego (dopuszczalne
użycie kredek, mazaków, farb).
Uczestnik konkursu jest zobowiązany do wykonania prac na wydrukowanym z
regulaminu szablonie we wskazanym obszarze (zał. 2) i w niezmienionej formie złożyć
je w konkursie.
Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, nie są przyjmowane prace zbiorowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami,
eksponowania ich we własnym zakresie i publikowania w mediach społecznościowych
Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane ich autorom.
Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników konkursu, prac, zdjęć,
imion i nazwisk uczestników oraz zamieszczenia informacji o konkursie w mediach i
Internecie. W tym celu uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia
oświadczenia znajdującego się na szablonie w zał. 2.
Aby praca plastyczna została uwzględniona w konkursie muszą zostać spełnione
łącznie następujące warunki:
- praca musi zostać wykonana we wskazanym obszarze na szablonie
stanowiącym zał. 2.
- wraz z obszarem, na którym należy wykonać pracę, na szablonie znajdują się
oświadczenia, wymagające podpisu opiekuna prawnego uczestnika konkursu

5. Termin i miejsce dostarczenia prac
Prace konkursowe można dostarczyć na dwa sposoby
● Uczniowie Szkół Podstawowych w Białymstoku mogą przekazać pracę wychowawcy
klasy do dnia 31.05.2019 r. do godziny 12:00. z dopiskiem „DrTusz - Konkurs
plastyczny” Przyjmujący prace powinien dostarczyć je do sekretariatu szkoły, skąd
Organizator odbierze je osobiście.
● Pracę można również dostarczyć osobiście lub wysłać do sklepu stacjonarnego DrTusz
na adres ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75, 15-888 Białystok.
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6. Rozstrzygnięcie konkursu
Organizator przewiduje rozstrzygnięcie konkursu poprzez wyłonienie trzech najwyżej
ocenionych prac. Za zajęcie miejsc I, II i III organizator przewiduje nagrody rzeczowe.
Za miejsce I przyznaje również nagrodę główną.
O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje Komisja Konkursowa złożona z pracowników
Organizatora.
Nagrodę główną konkursu za zajęcie I miejsca stanowi przeniesienie zwycięskiej
pracy na limitowaną edycję kartonów, wykorzystywanych do pakowania zamienników
tuszów i tonerów, wysyłanych klientom sklepu www.drtusz.pl .
Za każdy zakupiony zamiennik w trakcie trwania akcji (do wyczerpania puli 5000
kartonów), organizator przekaże 1 zł na wsparcie Wielofunkcyjnej Placówki
Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 im. dr I. Białówny w Białymstoku
Prace niespełniające warunków uczestnictwa nie będą oceniane
Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje do niego odwołanie
Zwycięzcy zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani o wygranej i terminie
wręczenia nagród rzeczowych. Wyniki konkursu zostaną przekazane przez
Organizatora do Sekretariatu Szkoły oraz opublikowane na fanpage Organizatora:
https://www.facebook.com/DrTusz/
Rozstrzygnięcie konkursu przewidywane jest 06.06.2019 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować do przedstawiciela organizatora konkursu –
Anety Zagórskiej, tel. 505-428-320, e-mail pr@drtusz.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zał. 1. Postać Doktora Tusza

Konkurs "Urodziny Doktora Tusza"
Wolę rozdawać prezenty, niż je otrzymywać, dlatego zapraszam do udziału w konkursie plastycznym. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu wieka firmowego pudełka. Rysunek pod
tytułem "Urodziny Doktora Tusza" należy stworzyć w poniższym obrysie, a następnie dostarczyć go wraz z wypełnionym oświadczeniem do sklepu stacjonarnego DrTusz, ul. Wyszyńskiego 2/75,
15-888 Białystok, do dnia 31.05.2019r. W konkursie biorą udział uczniowie klas I-III. Autorzy 3 najciekawszych prac otrzymają gry planszowe, a zwycięski rysunek przeniesiemy na 5 000 pudełek.
Ale to nie koniec! Za każde pudełko z limitowanej serii, które trafi do klienta, wpłacę 1 zł na rzecz Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej nr 2 im. dr I. Białówny w Białymstoku.
Powodzenia! - DrTusz

OŚWIADCZENIE
Imiona i nazwisko ucznia, klasa
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez DrTusz Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 2 lok. 75, 15-888 Białystok, NIP 542-314-16-09, dla celów opublikowania wyników konkursu
plastycznego „ Urodziny Doktora Tusza”, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne,
ale konieczne do udziału w konkursie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i prawo ich poprawiania. Konkurs jest publiczną imprezą - podstawowe dane identyfikacyjne laureatów (imię,
nazwisko, szkoła, klasa) będą publikowane w internetowych serwisach informacyjnych administratora danych. Dane laureatów mogą też być udostępnione do publikacji w mediach. W odniesieniu do publikacji danych
laureatów oraz przekazania ich prasie podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw do administratora danych. Ponadto uprzejmie informujemy, że rozpowszechnianie wizerunków uczestników publicznej imprezy
nie wymaga zgody.
…………………………………….
(Miejscowość i data)

...............................................................................
( Czytelny podpis opiekuna prawnego )

..........................................................
(Telefon kontaktowy)

Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na konkurs oraz że nie narusza ona jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa. Oświadczam, że zapoznałem/am się
z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Urodziny Doktora Tusza”.
..........................................................
( Podpis autora )

...............................................................
( Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Regulamin dostępny na https://blog.doktortusz.pl/konkurs/

