
Regulamin Konkursu na wykonanie folderu promocyjnego  

pt. „Posada Górna – wieś w uzdrowiskowej gminie Rymanów” 

 

1. Organizatorem Konkursu pt.„Posada Górna – wieś w uzdrowiskowej gminie 

Rymanów”, zwanym dalej „konkursem”, jest Zespół Szkół Publicznych w Posadzie 

Górnej. 

2. Konkurs trwa od 3. 10 2019r. do 11. 10. 2019r., rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 

podczas otwarcia Izby Regionalnej w Domu Ludowym Posadzie Górnej. 

3. Informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej szkoły. 

4. Zasady konkursu: 

 Celem konkursu jest promowanie walorów życia i wypoczynku na wsi oraz 

uświetnienie uroczystości otwarcia Izby Regionalnej. 

 Temat konkursu brzmi „Posada Górna – wieś w uzdrowiskowej gminie 

Rymanów”. 

 Folder może być wykonany dowolną techniką na obu stronach kartki formatu A4 

i powinien zawierać następujące elementy: 

 opis miejscowości,  

 walory przyrodnicze i kulturowe, 

 zdjęcia i opisy najciekawszych i najbardziej urokliwych miejsc, 

 miejsca sportu i rekreacji, 

 bazę agroturystyczną,  

 inne uznane przez autora ważne informacje o wsi Posada Górna. 

 Ocena prac konkursowych zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria: 

zgodność z tematem, estetyka, oryginalność ujęcia tematu, przejrzystość przekazu. 

 Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń Zespołu Szkół Publicznych 

w Posadzie Górnej. Projekt powinien być wykonany jednoosobowo. 

 Organizator nie zwraca zgłoszonych do konkursu prac. 

 Laureaci otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. 

 Wystawę nagrodzonych prac będzie można obejrzeć w Izbie Regionalnej. 

5. Warunki uczestnictwa. 

 Zgłoszenia do konkursu dokonuje rodzic bądź opiekun prawny. Akceptacja 

niniejszego Regulaminu przez opiekuna prawnego uczestnika konkursu jest 

równoznaczna ze zgodą na publikację wizerunku uczestnika oraz jego imienia 

i nazwiska w publikacjach dotyczących konkursu oraz promocji Organizatorów 

(zdjęcia, filmy, relacje pisemne). 

 Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody 

na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 poz. 

922 ze zm.). 

  Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z upoważnieniem 

Organizatorów do korzystania folderu w zakresie jego publicznego 

rozpowszechniania w każdy sposób określony przez Organizatorów. 

 Zwycięzcy wyłonieni przez Jury zostaną nagrodzeni podczas uroczystości 

otwarcia Izby Regionalnej.  

 Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniom. 


