KLUB UCZELNIANY AZS UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
„Moja Drużyna – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin”

1. ORGANIZATOR
Klub Uczelniany
Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
NIP: 712-24-89-359
KRS: 0000056079, REGON: 431150007
2. CELE KONKURSU
a) konkurs skierowany jest do najmłodszych kibiców drużyny Pszczółka Polski Cukier
AZS UMCS Lublin w wieku od 1 – 8 roku życia

b) promocja i popularyzacja sportu wśród najmłodszych
c) doskonalenie i rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży;
d) integracja dzieci i młodzieży interesującej się sportem

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
a) w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 1 do 8 lat

b) Każda osoba może złożyć maksymalnie 3 prace konkursowe
c) technika pracy plastycznej dowolna. Technika wykonania: taka jak kredki, pastele,
mazaki, markery, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże,
wydzieranki, wyklejanki. Praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym
zakomponowaniem tła.

d) format nie większy niż A4
e) tematyka prac:
„Moja Dryżyna – Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin”
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f) Do każdej pracy rodzic lub opiekun dziecka dołącza kartkę z następującymi danymi:
Imię i
nazwisko
dziecka
Imię i
nazwisko
opiekuna
Telefon
kontaktowy/
adres e-mail
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych osobowych mojego
dziecka przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z
dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.).
....………………………………
Podpis rodziców lub pełnoletniego uczestnika

g) prace należy złożyć podczas meczu koszykarek Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS
Lublin w strefie UMCSlandia u jednej z Animatorek. Mecze odbywają się na hali
MOSiR przy al. Zygmuntowskich 4

h) termin składania prac upływa podczas przedostatniego meczu rundy zasadniczej tj.
17.03.2018 r. z PGE MKK Siedlce (termin meczu może ulec zmianie)

4 . ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
a) prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatorów.
W skład jury wejdą: JM Rektor UMCS lub inny przedstawiciel władz Uniwersytetu,
Prezes KU AZS UMCS Lublin oraz Przedstawiciel Władz Miasta Lublin.

b) decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
c) Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają pamiątkowe koszulki z podpisami
koszykarek drużyny Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin oraz kuferek cukierków
Pszczółka
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d) Wystawa prac konkursowych odbędzie się podczas ostatniego meczu rundy
zasadniczej tj. 24.03.2018 r. z Energą Toruń (termin meczu może ulec zmianie).

e) Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas pierwszego meczu fazy Play
off- play out(termin meczu zostanie ustalony po zakończeniu rundy zasadniczej)

f) organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac w materiałach
związanych z konkursem z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora;

g) zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich na rzecz Organizatora (o czym mowa w art. 50 ustaw z dnia 4 lutego 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do
publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu wydawanych przez Organizatora, a
także w internecie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) wzięcie udziału w konkursie (złożenie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;

b) uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych
nadesłanych wraz z pracami, wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23
kwietnia 1964 r. z późn. zm. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. z późn. zm. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych;

c) organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich
osób trzecich przez uczestników konkursu;

d) niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu;
e) Regulamin jest dostępny na stronie internetowej KU AZS UMCS Lublin
www.azs.umcs.pl.
6. INFORMACJE DODATKOWE
Kontakt w razie pytań związanych z Regulaminem:
Rafał Walczyk tel. 664023864 e-mail: r.walczyk@azs.umcs.pl
ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin
tel: 81 463 45 35, fax. 81 464 37 99
e-mail: biuro@azs.umcs.pl
www.azs.umcs.pl | www.facebook.com/KUAZSUMCS

NIP: 712-24-89-359
REGON: 431150007

