REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA PROJEKT MASKOTKI WESTERN CAMP RESORT
§ 1 Cele konkursu
Celem konkursu jest:
a) stworzenie unikatowego, autorskiego projektu maskotki Western Camp Resort,
b) zaprojektowanie przez uczestnika konkursu maskotki Western Camp Resort,
a następnie wyprodukowanie jej i wykorzystanie przez Organizatora w celach
marketingowych,
c) przedstawienie pomysłu na maskotkę w jakiejkolwiek postaci graficznej, który będzie
możliwy do zrealizowania przez Organizatora, ożywi i dumnie będzie go
reprezentować.
§ 2 Zasady konkursu
1. Konkurs trwa od 01.10.2021 do 31.10.2021.
2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież do 18 roku życia.
3. Prace nadsyłane na konkurs muszą ściśle nawiązywać do tematu konkursu:
„Nowa maskotka Western Camp Resort”
4. Technika i format prac:
- technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (malarstwo, rysunek, grafika,
wydzieranka itp. (na podłożu papierowym), oraz dowolny materiał.
- dopuszczalny format – A4 lub A3
- dopuszcza się zaprezentowanie gotowej, wykonanej przez siebie „maskotki" - forma
dowolna,
5. Każdy autor może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
6. Prace niezgodne z wymogami regulaminu nie będą dopuszczone do konkursu.
7. Prace na konkurs należy dodać w komentarzu pod postem promującym konkurs
(https://www.facebook.com/westerncamp/posts/851887945520929), polubić profil
Western Camp Resort na Facebooku oraz zaprosić do zabawy 4 osoby, poprzez
oznaczenie ich w komentarzu.
8. Prace, które wpłyną po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
9. Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas
udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie prezentowane.
10. Oceny prac konkursowych oraz przyznania nagrody dokona Kapituła Konkursu
powołana przez Organizatora.
11. W uzasadnionych przypadkach, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania w
zwycięskim projekcie korekt, wynikających z warunków technicznych wykonania
gotowej maskotki.
§ 3 Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu, która wybierze 5
najlepszych prac.
2. Przedmiotem oceny będą:
 sposób przedstawienia tematu, jakim jest właściwe odzwierciedlenie
działalności Western Camp Resort,
 wartości artystyczne oraz sposób podejścia do tematyki konkursu,

 estetyka wykonanej pracy,
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie 1 tygodnia od dnia zakończenia
konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu jego wyniki zostaną ogłoszone do publicznej
wiadomości na profilu Western Camp Resort na stronie facebook.com.
4. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody:
 Gry planszowe (5 sztuk)

§ 3 Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Western Camp Resort z siedzibą w Zatorze, 32-640 Zator,
ul. Oświęcimska 35.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu oraz prawo do
reprodukcji, publikacji i ekspozycji nadesłanych prac na wystawach, stronach
internetowych, w mediach oraz w innych materiałach i publikacjach bez dodatkowej
zgody autora i opiekuna prawnego i bez uiszczania autorowi należności finansowych.
3. Autor pracy (oraz w jego imieniu opiekun prawny) przystępując do konkursu (tj.
składając pracę na niniejszy konkurs) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Western Camp Resort w Zatorze zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., po z. 2135 ze zm.) na potrzeby
konkursu oraz na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu
nadesłanej pracy w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora,
w tym do reprodukcji, publikacji i ekspozycji tej pracy na wystawach, stronach
internetowych, w mediach oraz w innych materiałach i publikacjach bez dodatkowej
zgody autora i opiekuna prawnego oraz bez uiszczania autorowi należności
finansowych.
4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
§ 4 Uwagi końcowe
1. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością organizatora.
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w
niniejszym regulaminie .
2. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie
konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania konkursu.
3. Informacji na temat konkursu udziela Western Camp Resort w Zatorze, pod nr telefonu:
885 044 700
4. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Western Camp Resort oraz na stronie
internetowej www.westerncamp.pl
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