KONKURS NA HASŁO PROMUJĄCE GMINĘ SOLEC NAD WISŁĄ

Regulamin konkursu
§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Solec nad Wisłą.
§2
Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie hasła promującego Gminę Solec nad Wisłą, które będzie umieszczone
na autokarze, a w przyszłości niewykluczone że stanie się hasłem promującym Gminę Solec nad Wisłą .
§3
Zasady uczestnictwa
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Solec nad Wisłą.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest ułożenie hasła promującego Gminę Solec nad Wisłą.
3. Hasło powinno składać się co najwyżej z 7 wyrazów.
4. Praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem, nazwą szkoły i klasą.
5. Przystępując do konkursu, uczestnik jednocześnie oświadcza, że przesłane hasło jest jego
autorstwa.
6. Przystępując do konkursu uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekun
prawny)oświadcza, że w razie zwycięstwa, ceduje w całości prawa autorskie na rzecz Gminy Solec
nad Wisłą.
7. Dyrektor szkoły zobowiązany jest zapoznać wszystkich uczniów szkoły z niniejszym regulaminem
w części dotyczącej zasad organizacji i przebiegu konkursu oraz terminu składania prac. Informacje
te dodatkowo powinien zamieścić w szkole na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym dla uczniów
i ich rodziców.
8. Prace przyjmowane będą do dnia 25 lutego 2015 r. w sekretariatach szkół.
§4
Zgłoszenia
9. Dyrektorzy szkół zobowiązani są do dostarczenia wszystkich prac do sekretariatu Urzędu Gminy
Solec nad Wisłą w dniu 26 lutego 2015 .
§5
Nagroda
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę indywidualną w postaci sprzętu elektronicznego
ufundowaną przez Wójta Gminy, a klasa, której uczniem będzie zwycięzca, skorzysta z
nieodpłatnego przejazdu na wycieczkę autokarem ze zwycięskim napisem promującym Gminę .

§6
Ogłoszenie wyników konkursu
Informacja o wyniku konkursu i wyłonionym zwycięzcy zostanie zamieszczona na stronie
internetowej Gminy Solec nad Wisłą w dniu 27.02.2015.

§7
Postanowienia końcowe
1. Hasła oceniane będą przez powołaną komisję konkursową.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz odwołania konkursu z przyczyn
od niego niezależnych.

