
Organizatorem konkursu jest Akademia Zielonego Zajączka

1.  Konkurs rozpoczyna się 16 grudnia 2016 r. i trwać będzie do końca stycznia 2017 r.

2.  Konkurs promujący, prozdrowotny sposób odżywiania się pod tytułem: 
„zjem Cię i...........  będę zdrowy”
Rodzaj: plastyczny, technika wykonania ilustracji - dowolna (plakat, wyklejanka, kolaż, rysunek lub zdjęcie 
przedstawiające zdrowy sposób odżywiania).

3.  Konkurs promujący higienę jamy ustnej pod tytułem: 
„Koń by się uśmiał, bo ma zdrowe zęby”
Rodzaj: literacko – poetycki (wierszyki lub opowiadania promuje profilaktykę jamy ustnej).

4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie z szkół podstawowych i gimnazjów województwa 
małopolskiego.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

Prace konkursowe należy przesyłać:
Prace na konkurs plastyczny na adres: Akademia Zielonego Zajączka, ul. Samuela Bandtkiego 3/5, 30-129 
Kraków, 
Prace literacko-poetyckie na adres e-mail: kurierzajaczka@gmail.com.

Prace należy nadesłać do dnia 31-go stycznia 2017 roku.

1.  Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
2. Prace  przekazane  na  konkurs  muszą być  pracami  własnymi,  wykonanymi  dowolną  techniką,  wcześniej
nieopublikowanymi.
3.  Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
4.  W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń 
w imieniu osób trzecich.
5. Uczestnik  konkursu  przekazując  pracę  oświadcza,  że  przysługuje  mu  prawo  majątkowe  i  osobiste  do
przekazanej pracy. Oświadczenie do konkursu plastycznego. Oświadczenie do konkursu literackiego.
6.  Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa 
i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7.  Dane  osobowe  uczestników  pozyskane  są  wyłącznie  do  celów  Konkursu  i  nie  będą  udostępniane  
podmiotom trzecim.
8.  Naruszenie  przez  uczestnika  konkursu  któregokolwiek  z  warunków  konkursu  oznaczać  będzie  
niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

1.  Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2.  Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

           3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych opowiadań oraz 
     imiona i nazwiska zwycięzców na stronach: www.zielonyzajaczek.pl.
4.  Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
5.  Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
7.  Nagrody zostaną przesłane pocztą na adres szkoły wskazany przez zwycięzców.

Akademia Zielonego Zajączka.
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