
REGULAMIN KONKURSU 

„MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ W QARIUM KĘPNO” 

organizowanego przez PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. 

 

I. Organizator: 

Organizatorem konkursu „MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ W QARIUM KĘPNO” jest PROJEKT KĘPNO  
Sp. z o.o., 63-600 Kępno, ul. Sportowa 9 – zwany dalej Organizatorem. 

II. Tematyka konkursu:  

Prace powinny nawiązywać do pobytu i korzystania z QARIUM Kępno.  

III. Cele konkursu: 

➢ inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczej aktywności 

➢ rozwijanie zainteresowań sportowych wśród młodych ludzi 

➢ promowanie zdrowego stylu życia 

➢ popularyzacja amatorskiej i lokalnej twórczości  

 

IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 

1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w QARIUM Kępno 18 grudnia 2019 r. 

2. Wyniki zostaną ogłoszone 19 grudnia 2019 r. na stronie internetowej QARIUM Kępno 

oraz fanpage’u na Facebooku QARIUM Kępno. 

V. Kategorie wiekowe: 

Prace zgłoszone do Konkursu „MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ W QARIUM KĘPNO” oceniane będą  

w następujących kategoriach wiekowych: 

Kategoria A - przedszkole 

Kategoria B – klasy I-IV 

Kategoria C – klasy V-VIII 

VI. Warunki uczestnictwa: 

1. Do udziału w Konkursie „MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ W QARIUM KĘPNO” przyjmowane będą 

wyłącznie prace indywidualne, wykonane przez uczestnika samodzielnie.  

2. Technika wykonania pracy dowolna (malarskie, rysunkowe, graficzne oraz przestrzenne). 

Maksymalny format pracy - A3. 

3. Jeden uczestnik może złożyć 1 pracę konkursową. 

4. Zgłoszenie uczestnika musi być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.  

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie rodzin Organizatora oraz twórcy, których praca 

zawodowa obejmuje przedmiot Konkursu.  

VII. Terminy i warunki zgłoszeń prac konkursowych: 

1. Ostateczny termin dostarczenia prac konkursowych i zgłoszeń uczestnictwa upływa 

13 grudnia 2019r. o godz. 15.00.  

Prace należy dostarczyć do biura administracji QARIUM Kępno, 63-600 Kępno przy ul. Sportowej 11. 

2. Zgłaszane prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora 

i kategorię. Metryczka musi być umocowana do pracy w sposób nie naruszający treści pracy, 

wypełniona czytelnie, aby nie powodować powstania jakichkolwiek wątpliwości.  



VIII. Dokumenty do zapoznania się oraz do pobrania:  

Dokumenty konkursowe oraz formularze wymagane do zgłoszenia pracy konkursowej: 

− Regulamin Konkursu „MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ W QARIUM KĘPNO” 

− Karta zgłoszenia – do pobrania na stronie www. kepno-qarium.pl w zakładce PROMOCJE 

− Metryczka - do pobrania na stronie www. kepno-qarium.pl w zakładce PROMOCJE 

IX. Kryteria oceny: 

1. Oceny zgłoszonych do Konkursu prac dokona specjalnie powołana przez Organizatora Komisja.  

2. Werdykt Komisji jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. 

3. Komisja w swojej ocenie weźmie pod uwagę:  

a) oryginalność,  

b) spełnienie warunków związanych z tematyką konkursu, 

c) walory artystyczne, 

d) stopień trudności wykonania dla danej kategorii wiekowej.  

X. Nagrody:  

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  

XI. Uwagi dodatkowe:   

1. Prace zgłoszone do Konkursu pozostają do dyspozycji Organizatora. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej ekspozycji prac (wraz z wizerunkiem i danymi 

osobowymi autorów) w dowolnej formie i miejscu oraz w każdym czasie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac bądź ich utratę.  

Ponadto Organizator nie odpowiada za nieczytelnie wypełnione dokumenty (karta zgłoszenia, 

metryczka), czego konsekwencją może być błędne odczytanie danych autora. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w ww. terminach. 

5. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.  

6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  

XII. Ochrona danych osobowych: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest PROJEKT Kępno Sp. z o o., z siedzibą 

63-600 Kępno przy ul. Sportowej 9.  

2. Dane osobowe uczestników pozyskane są w celu realizacji Konkursu „MÓJ NAJFAJNIEJSZY DZIEŃ 

W QARIUM KĘPNO” organizowanego przez PROJEKT Kępno Sp. z o o. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu konkursu w formie zapisu 

fotograficznego/filmowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych, promocyjno–

marketingowych.  

4. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestnika 

i jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez 

umieszczanie fotografii/filmów w serwisach internetowych prowadzonych przez Administratora. 

5. Wizerunek uczestników konkursów nie będzie wykorzystywany przez Organizatora w celach 

zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują 

im jakiekolwiek roszczenia w szczególności prawo do wynagrodzenia.  



6. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych dostępna jest w QARIUM Kępno,  

63-600 Kępno przy ul. Sportowej 11 oraz na stronie internetowej: www.kepno-qarium.pl. 

 

Organizator  

PROJEKT KĘPNO Sp. z o.o. 


