KONKURS NA PROJEKT KRASNALA „SENIORKA”

Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady konkursu
na projekt krasnala SENIORKA.
2. Organizatorem programu jest Wrocławskie Centrum
Rozwoju Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora,
zwane dalej „Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest stworzenie prototypu krasnala
SENIORKA, maskotki DNI SENIORA 2019, który
docelowo stanie się inspiracją do stworzenia projektu
oryginalnego krasnala Wrocławskiego Centrum Seniora
WCS, wpisującego się w panteon słynnych wrocławskich
krasnali.

§2 Szczegóły konkursu
1. Konkurs kierowany jest zarówno do osób indywidualnych,
jak i grup senioralnych oraz międzypokoleniowych z całej
Polski.

2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką
artystyczną, m.in. graficzną, malarską, rękodzielniczą,
instalacji lub inną.
3. Gabaryty projektu, zwanego dalej dziełem, są dowolne
i zależą od wizji twórcy. Wskazane jest jednak, by twórca
był w stanie dostarczyć dzieło osobiście do wskazanego
niżej w regulaminie punktu we WROCŁAWSKIM
CENTRUM SENIORA lub przesłać je za pomocą kuriera
lub poczty.
4. Dzieło powinno być opisane w następujący sposób:
imię, nazwisko, miejscowość, numer telefonu
kontaktowego i adres e-mail. Prace prosimy przynosić
osobiście do dnia 31 sierpnia 2019 r. do pokoju
nr 29. Dzieła można przesyłać też na adres: Wrocławskie
Centrum Seniora; pl. Dominikański 6; 50-159 Wrocław,
pokój nr 29.
5. Najlepsze dzieła zostaną nagrodzone w ramach 1,2 i 3
miejsca.
O przyznaniu nagród zadecyduje specjalnie powołane na
tę okoliczność jury.
W skład jury wejdą pracownicy WCS, jak i przedstawiciele
seniorów zrzeszonych przy WCS.
6. Najlepsza praca stanie się inspiracją do stworzenia
projektu KRASNALA SENIORKA.

7. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie wraz z
dziełem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku, w związku z realizowanym
konkursem. Formularz i regulamin KLAUZULI RODO
dostępne są na stronie internetowej
www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce „Dni Seniora” oraz
w siedzibie Wrocławskiego Centrum Seniora,
pl. Dominikański 6, pokój nr 29.
Informację o rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy
otrzymają mailowo i telefonicznie. Zostanie ona również
zamieszczona na stronie internetowej Wrocławskiego
Centrum Seniora: www.seniorzy.wroclaw.pl

§3 Postanowienia końcowe
1.

Regulamin programu znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora na placu Dominikańskim 6, pok. 29.

2.

Wszelkie dodatkowe pytania odnośnie programu należy
kierować na adres mailowy: wcs.wieteska@gmail.com
albo pod numer telefonu: 71 772 49 48.

