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REGULAMIN KONKURSU
„Łamigłówki z główki”

I.

Organizator

Stowarzyszenie Kraina św. Anny
ul. Kilińskiego 1; 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 67 130/131
www.annaland.pl
II. Cel
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych łamigłówek wskazujących charakterystyczne elementy,
kulturę, tradycję, miejsca, lokalne produkty oraz znajomość Stowarzyszenia Krainy św. Anny. Priorytetem
konkursu jest również zwiększenie świadomości o posiadanym dziedzictwie lokalnym, który jest w zasięgu
ręki (w swoim otoczeniu). Zwrócenie uwagi na piękno i różnorodność Krainy św. Anny. Popularyzacja
obszaru, w tym kształtowanie wyobraźni, twórczości i kreatywności wśród społeczności lokalnej.
III. Opis
„Łamigłówki

z

główki”

to

konkurs

na

opracowanie

rebusów,

krzyżówek,

łamigłówek

o tematyce związanej z obszarem Krainy św. Anny i jego dziedzictwem kulturowym, historycznym
i przyrodniczym. Zadaniem uczestników jest opracowanie tzw. „łamigłówek” i przygotowanie ich w formie
zeszytu ćwiczeń. Zadania powinny być zróżnicowane (np. rebusy, wykreślanki, krzyżówki, pytania tekstowe
itp.). Praca może być wykonana dowolną techniką - ważne, aby była czytelna. Należy zgłosić minimum trzy
„łamigłówki”.

IV.

Adresaci i kategorie konkursowe

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców obszaru Krainy św. Anny.
Kategorie konkursowe:
a) Grupa wiekowa 6-11 lat
b) Grupa wiekowa 12-18 lat
c) Grupa wiekowa powyżej 19 lat
V. Kryteria oceny prac
Zgłoszone prace oceniane zostaną pod względem:
1) poprawności merytorycznej
2) zgodności z tematyką i zasadami konkursu
3) pomysłowością i kreatywnością
4) starannością wykonania.
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VI. Zasady przeprowadzania konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28.09.2018 r. pracy konkursowej wraz z kartą zgłoszeniową.
2. Zgłoszenia i prace można dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny
w kopercie lub nadać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) na adres Organizatora
z dopiskiem „Łamigłówki z główki” - (decyduje data dostarczenia).
3. Zgłoszenia nie podpisane i prace anonimowe oraz bez wymaganych danych osobowych
i adresowych, nie będą oceniane.
4. Prace konkursowe złożone lub dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową – zawierającą co najmniej
trzy łamigłówki.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu poza termin określony
w pkt. 1, o czym poinformuje na stronie internetowej oraz Facebooku.

VII.

Terminarz

1. Ogłoszenie konkursu: 10.07.2018 r.
2. Termin składania prac: 28.09.2018 r.
3. Ogłoszenie wyników konkursu do: 19.10.2018 r.
4. Termin i miejsce wręczania nagród laureatom konkursu zostanie podany przez Organizatora
na stronie internetowej www.annaland.pl w terminie późniejszym.

VIII.

Nagrody

1. Nagroda specjalna dla „Najlepszego kreatora łamigłówek”. Nagroda zostanie przyznana
dla kreatora, który przedstawi: najwięcej ciekawych oraz trudnych łamigłówek. Bon o wartości
400 zł do wybranego sklepu przez najlepszego kreatora łamigłówek.
2. Organizator przyzna w każdej grupie wiekowej bony w wysokości do 100 zł do wybranego sklepu
przez laureata.
3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów
prac nienagrodzonych.
4. Dla pozostałych uczestników zestaw nagród promocyjnych Kraina św. Anny.
5. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana, w tym celu Komisja Konkursowa, zwana
dalej Komisją.
IX. Komisja Konkursowa
1. Komisję powołuje Organizator.
2. Komisja Konkursowa składa się z trzech osób.
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3. Komisja decyduje o wyłonieniu laureatów konkursu.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
X. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie i publikowanie zgłoszonych prac
w celach promocyjnych i jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
prac w dowolnej formie ich prezentacji służących promocji obszaru Stowarzyszenia Kraina św.
Anny. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora praw własności złożonych prac.
2. Uczestnik konkursu poprzez przystąpienie do konkursu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża
zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, w przypadku wygranej
na umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej organizatora Konkursu oraz ewentualną
publikację wizerunku.
3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie prace amatorskie, niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wyraża rodzic lub opiekun prawny.
4. Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo ich wykorzystania.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku, gdy: nie wpłynie żadna
praca, jeżeli prace nie będą spełniały warunków Regulaminu lub jeśli poziom prac konkursowych
będzie niezadowalający.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
7. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora konkursu.

