
REGULAMIN KONKURSU  

“KREACJA KARNAWAŁOWA Z RECYKILNGU” 

Założenia ogólne 

I. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu pod tytułem „Kreacja karnawałowa z recyklingu”  

(zwanego dalej Konkursem), którego organizatorem jest Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw 

Lokalnych” z siedzibą w Lisewie ( ul. Toruńska 13, 86-230 Lisewo) - zwany dalej 

Organizatorem Konkursu. 

II. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ( od 6 do 16 r.ż.)  oraz osób 

powyżej 16 r.ż.  

III. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie kreacji karnawałowej lub jej elementu z materiałów 

pochodząca z recyklingu. Wykonany strój fotografujemy i przesyłamy zdjęcie na adres 

mailowy wskazany w punkcie IV. 3 niniejszego regulaminu. 

IV. Zasady uczestnictwa 

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku szkolnym tj. do 16 roku życia oraz osoby 

powyżej 16 r.ż. 

2. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno zdjęcie pracy. 

3. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie „kompletu konkursowego” tj. 

- kompletnej karty zgłoszenia (wraz ze wszystkimi oświadczeniami i zgodami) 

- fotografii pracy konkursowej 

na adres mailowy biuro@killisewo.com.pl  do dnia 17.01.2021 roku do godz. 16.00 

V. Cel konkursu 

Celem konkursu jest pobudzenie kreatywności wśród młodego pokolenia oraz aktywizacja 

mieszkańców oraz obserwatorów fanpage Stowarzyszenia Kuźnia Inicjatyw Lokalnych  

w Lisewie. 

VI. Ocena 

1. Każde przesłane z kompletem dokumentów zdjęcie zostanie udostępnione na fanpage 

Stowarzyszenia na Facebooku, gdzie obserwatorzy będą głosować poprzez dodanie reakcji 

pod fotografią. Wygrywa autor zdjęcia z największą liczbą reakcji LIKE, SUPER i WOW. 
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2. Trzem uczestnikom konkursu w wieku do 16 roku życia oraz trzem powyżej 16 r.ż, których 

zdjęcia zdobędą największą ilość punktów, zostaną wręczone nagrody rzeczowe takie jak 

tablet, opaska SMART, słuchawki bezprzewodowe, tablet graficzny LCD, kurtka hybrydowa. 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej prac otrzyma jednakową liczbę punktów, o ostatecznym 

rozstrzygnięciu zadecyduje Zarząd Stowarzyszenia. 

5. Głosowanie rozpocznie się w dniu 18.01.2021 roku - po opublikowaniu przez Organizatora 

albumu z przesłanymi fotografiami i będzie trwało do dnia 24.01.2021 roku. 

6. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej www.killisewo.com oraz profilu 

na FB organizatora w dniu  25.01.2021 roku. 

7. Opublikowane wyniki są ostateczne. 

VI. Inne postanowienia 

1. Wysłanie pracy konkursowej wraz kartą zgłoszenia oznacza akceptację niniejszego 

regulaminu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji  

o wszystkich uczestnikach konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie Konkursu. 

Wszelkie zmiany dokonane przez organizatora będą publikowane na stronie 

www.killisewo.com.pl 

4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne  

i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz ich opisów. 

Jednocześnie przenosi te prawa na Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw Lokalnych w 

Lisewie” 

5. We wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem decydujące jest rozstrzygnięcie Zarząd 

Stowarzyszenia. 

6. W sprawach związanych z konkursem należy kontaktować się z Biurem Stowarzyszenia  

 „Kuźnia Inicjatyw Lokalnych” w Lisewie: 

Osoba do kontaktu: Monika Kierzkowska 

Tel.  500 047 389 

e-mail: biuro@killisewo.com.pl 

UWAGA: w przypadku, gdy do udziału zgłosi się mniej niż 5 osób organizator ma prawo  

do odwołania konkursu.
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