REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA ULUBIONEGO ZAWODNIKA”

Organizatorem konkursu „Świąteczne życzenia dla ulubionego zawodnika” jest Zagłębie
Lubin S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej – Curie 98.

1. Cel konkursu
•

Wzmacnianie zainteresowania klubem wśród dzieci szkół podstawowych

•

Pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

•

Rozwijanie poczucia estetyki

2. Konkurs adresowany jest do dzieci z klas I - VIII szkół podstawowych i trwa od
01.12.2018 r do 16.12.2018r.
W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników
Klubu.

3. Kategorie wiekowe uczestników
•

Klasy I – IV

•

Klasy V – VIII

4. Temat pracy: „ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA DLA ULUBIONEGO ZAWODNIKA”
•

Praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej w rozmiarze
max. A4;

•

Praca może być wykonana w wersji elektronicznej lub formie video;

•

Praca musi być własnego autorstwa, a uczestnik zgłaszający swój udział w
konkursie poświadcza ten fakt;

•

Warunkiem uznania każdej z prac są życzenia do wybranego zawodnika
klubu sportowego Zagłębie Lubin S.A.;

•

Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;

5. Każda dostarczona do organizatora praca powinna zawierać informację:
•

imię i nazwisko autora

•

klasa oraz numer i adres szkoły

•

numer telefonu i e-mail opiekuna prawnego

6. Terminy i adres
•

Prace należy składać w terminie nieprzekraczalnym do 16 grudnia 2018r.

•

Zabezpieczone prace wraz z metryczką należy składać w sekretariacie klubu
w godzinach 7:30 – 15:30 lub listownie na adres: Zagłębie Lubin S.A. ul M.
Skłodowskiej-Curie 98, 59-300 Lubin

•

W przypadku prac elektronicznych prosimy o nadsyłanie prac na adres e-mail
konkurs@zaglebie.com , w terminie do 16.12.2018 r.

7. Nagrody
•

Zajęcie I-go miejsca: koszulka meczowa z autografami z dedykacją od
wybranego zawodnika pierwszego zespołu oraz gra FIFA 19 lub Football
Manager 2019

•

Zajęcie II-go miejsca: piłka z podpisami oraz gra FIFA 19 lub gra Football
Manager 2019

•

Zajęcie III-go miejsca: gra FIFA 19 lub gra Football Manager 2019 oraz
poduszka z herbem Zagłębia Lubin

8. Postanowienia końcowe
•

Prace zniszczone lub nie spełniające warunków pracy konkursowej nie będą
podlegały ocenie;

•

Uczestnik przystępując do Konkursu akceptuje regulamin, wyraża zgodę na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w szczególności
imienia, nazwiska i wizerunku oraz przechowywanie i rozpowszechnianie
nadesłanej pracy;

•

Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora i nie
podlegają zwrotowi;

•

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu i prawo
do odwołania Konkursu.

