Regulamin konkursu „Mój przyjaciel – pies”
§1
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Mój przyjaciel – pies” i jest zwany dalej konkursem
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Psów Rasowych
§2
1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba w wieku od 2 do 16 lat. Konkurs jest podzielony
na trzy kategorie wiekowe:
 2 – 5 lat
 6 – 10 lat
 11 – 16 lat
Do wzięcia udziału potrzebna jest zgoda przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna prawnego
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 jedna osoba przesyła jedną pracę plastyczną na temat „Mój przyjaciel - pies”
 praca musi być wykonana samodzielnie
 praca może być wykonana za pomocą wszelkich możliwych przyborów plastycznych
(kredek, mazaków, pasteli itp.)
 konieczne jest wysłanie pracy drogą pocztową, nie jest możliwe wysłanie kopii pocztą
elektroniczną
 nadesłanie pracy wyraża zgodę na jej publikację oraz wykorzystanie przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Psów Rasowych
 prace należy przesyłać do 15 stycznia 2015 r. (decyduje data stempla pocztowego)
§3
1. Nagrodami w konkursie są:
 nagroda główna – dyplom i zabawka
 nagrody pocieszenia – dyplom i upominki
2. Zdobywcami nagród są osoby wyłonione przez jury w specjalnym głosowaniu, które odbędzie
się 25 stycznia 2015 r.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu, postanowień jego regulaminu i interpretacji
rozstrzyga Organizator.
4. Terminarz konkursu znajduje się na stronie internetowej www.sppr.pl
5. Zdobywca nagrody zostanie poinformowany o wygranej drogą elektroniczną na wskazany przez
niego adres mailowy, w przeciągu siedmiu dni roboczych od wyłonienia go w głosowaniu.
§4
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika prawdziwych danych osobowych
tj: imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail i danych adresowych, niezbędnych do
przekazania nagrody.
2. Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin uczestnik wyraża także zgodę na
przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu
przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
§5
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, Dotyczy to w szczególności zmian terminów
poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony regulamin
obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.sppr.pl

