
 

 

Regulamin konkursu pn. „Historia miasta w zakładce do książki ’’. 

 

 

 
  

1. ORGANIZATORZY KONKURSU 
 

1. Zawierciański Uniwersytet Trzeciego Wieku  

ul. Piastowska 1. 

42-400 Zawiercie 

 

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

Ofertę wzięcia udziału w konkursie kierujemy do  : 

➢ studentów ZUTW , 

➢ mieszkańców miasta , 

➢ uczniów zawierciańskich szkół. 

1. Tematem konkursu jest wykonanie zakładki do książki. 

2. Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej, płaskiej technice plastycznej.  

3. Maksymalny format pracy : 20 cm x 5 cm.   

4. Praca ma być samodzielnie wykonana. 

5. Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę. 

6. Każda zgłoszona przez uczniów  praca musi mieć załączony opis zawierający :  

•     Imię i nazwisko,  klasa 

•     Telefon kontaktowy, e-mail 

•     Nazwa placówki, adres 

 

Praca zgłoszona przez mieszkańca Zawiercia / w tym studenta ZUTW / powinna zawierać  

•       Imię i nazwisko,   

•  Telefon kontaktowy, e-mail 

 

7. Prace konkursowe można złożyć osobiście w biurze  pokój 308 MOK  Centrum im .A Mickiewicza w Zawierciu  

lub wysłać na adres: ZUTW , ul. Piastowska1, 42-400 Zawiercie, z dopiskiem na kopercie „Konkurs – zakładka 

w terminie 23 listopada 2020 r. 

                                                 

 

 

 



 

 

  3. OCENA PRAC 

1. Oceny prac konkursowych dokonuje komisja powołana przez Organizatora.  

2. Ocena prac nie podlega zmianom. 

3. Złożone  w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi  kryteriami: 

• zgodność pracy z warunkami uczestnictwa, 

• pomysłowość i inwencja twórcza, 

• różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, 

• oryginalność, 

• estetyka wykonanej pracy 

• samodzielność. 

 

 

 

4.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

         1. Wybrany projekt zakładki będzie stanowić  element reklamowy miasta. 

         2.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe 

3. Zgłoszone prace przechodzą na własność Organizatora. 

4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora do dnia 5.12.2020 roku. 

        5 .Organizator jest administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu;                                           

           dane te mogą   być wykorzystane tylko i wyłącznie w celach związanych z konkursem.  

6.Biorący udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. 

7.Regulamin dostępny jest  również  na stronie internetowej https://www.u3wzawiercie.pl/ 

        8.Dodatkowe informacje można uzyskać  pod nr tel.  791-035-756 

             

 

             

 

 

https://www.u3wzawiercie.pl/

