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REGULAMIN KONKURSU 

„BOHATEROWIE KAMPANII BILINGUA” 

 

I.  Przepisy ogólne 

 

1.  Organizatorem Konkursu „Bohaterowie kampanii Bilingua" jest Związek Niemieckich 

Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej. 

2. Celem Konkursu jest wyłonienie postaci graficznych, które będą elementem kampanii. 

3. W konkursie udział mogą brać uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. 

4.  Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym 

regulaminie. 

 

II.  Przepisy dotyczące prac 

 

5.  Prace konkursowe zawierające propozycje postaci powinny mieć formę rysunków, wykonanych np. 

kredkami, mazakami lub farbkami. 

6.  Prace konkursowe to prace indywidualne oraz tworzone bez pomocy osób trzecich/dorosłych. 

7.  Każdy uczestnik powinien przesłać trzy projekty/rysunki postaci, każda postać na jednej kartce 

formatu A4. Postaciom można nadać imiona. 

8.  Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać pocztą na adres: 

  Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej 

  ul. 1 Maja 13/2 

  45-068 Opole 

  z dopiskiem „Konkurs - Bohaterowie” 

9.  Każda z prac powinna być oznaczona w sposób łatwy do identyfikacji z odpowiednim opisem 

na odwrocie: imieniem i nazwiskiem oraz wiekiem autora.  

10.  Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

11.  Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymienionych 

wyżej wymogów.  

12.  Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, jak również 

z niego wyłączonych z przyczyn formalnych. 

 

III.  Terminarz i ocena prac 

 

13.  Termin nadsyłania prac mija dnia 16 maja 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Prace 

nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.  

14.  Organizator powołuje Jury Konkursu, która wyłoni zwycięskie prace. Decyzja Jury jest ostateczna i 

nie podlega weryfikacji.  
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IV.  Nagroda 

 

15.  Organizator przewiduje dla zwycięzcy nagrodę rzeczową. 

16.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody. 

 

V.  Wykorzystanie prac uczestników i przepisy końcowe 

 

17.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nagrodzonych prac, a także do 

opracowywania oraz eksponowania ich na potrzeby kampanii „Bilingua – łatwiej z niemieckim!”. 

Eksponowanie obejmuje umieszczanie m.in. na stronie internetowej kampanii, na plakatach, 

materiałach informacyjno-promocyjnych etc. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do 

udostępniania prac osobom i instytucjom trzecim. 

18.  W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od organizatora ma on prawo do przesunięcia 

terminów konkursowych, zmiany poszczególnych punktów w regulaminie lub całkowitego odwołania 

konkursu. 

19.  Wszelkie pytania prosimy kierować telefonicznie pod nr telefonu (77) 402 51 05 lub pod adres e-

mail: julianna.pawleta@haus.pl.   
 


