REGULAMIN
Konkursu Plastycznego
„Moje Najpiękniejsze chwile na krytej pływalni „ Strzelec”
organizator:
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „ Strzelec”
ul. Opolska 46 47-100 Strzelce Opolskie

Warunki uczestnictwa:
➢ konkurs organizowany jest dla przedszkolaków i dzieci z klas I -III
Szkoły Podstawowej
➢ prace wykonane dowolnymi technikami o formacie do A3
➢ prace powinny zawierać wizytówkę autora pracy naklejoną na odwrocie
(zał. nr 1 do regulaminu)*
➢ razem z pracą konkursową, należy dostarczyć zgodę rodziców/opiekunów
prawnych na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2 do regulaminu);

➢ razem z pracą, należy nadesłać wypełnione zgody/oświadczenia
rodziców/opiekunów
➢ prace prosimy przesłać lub dostarczyć na adres:
Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „ Strzelec”
ul. Opolska 46
47-100 Strzelce Opolskie
w terminie do 22.12.2021 r.
ogłoszenie wyników w poszczególnych grupach wiekowych( 3-4 latki; 5-6latki, dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej) oraz uroczyste wręczenie
nagród i dyplomów nastąpi
29.12.2021 r. o godz. 15.00
(każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom i drobny upominek).

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne CRWiS zastrzega sobie
możliwość zmiany sposobu i terminu wręczenia nagród i
dyplomów.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie zamieszczona
na stronie internetowej www. i Facebooku CRWiS ”Strzelec”
Serdecznie zapraszamy do udziału
w konkursie !!!
➢ Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
➢ Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania i rozpowszechniania prac
konkursowych w celach promocyjnych.
➢ Informacja o laureatach konkursu w poszczególnych grupach wiekowych,
oraz z przebiegu uroczystego wręczenia nagród, zostanie zamieszczona na
stronie internetowej Organizatora. Powyższa informacja może zawierać imię,
nazwisko, grupę wiekową, oraz wizerunek laureata).
Udział w konkursie, wyraża zgodę uczestnika na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych w celu związanym z organizacją i
przeprowadzeniem konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu
77 461 94 10

* obowiązkowo zaznaczyć grupę wiekową

