
 

 

Regulamin konkursu plastycznego

1. Organizatorem konkursu jest Hotel
Zuzanna Długosz. 

2. Instytucją wskazaną przez organizatora do przeprowadzenia konkursu jest Sądeckie Centrum Informacji o 
Podkowcu Małym (SCIoPM), reprezentowane przez Zuzannę Długosz.

3. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej latające zwierzęta mające swoją 
aktywność nocą. 

4. Jury będzie oceniać barwność i realność przedstawienia.
poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Przedszkole: 3 wyróżnienia
b. Szkoła podstawowa: klasy 
c. Szkoła podstawowa: klasy 
d. Gimnazjum i starsi uczniowie: 3 wyróżnienia
e. Osoby dorosłe: 3 wyróżnienia

5. Prace na konkurs mają być tworzone co najmniej 
płaską (farby, kredki, wycinanki, naklejanki, kolaże, łączenie technik np. z materiałe
Na odwrocie należy podać:  

a. Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę i szkołę.
b. Pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy (lub własne imię i nazwisko)
c. Tytuł pracy 
d. Telefon do kontaktu 
e. Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest

przetwarzanie danych WYŁĄCZNIE do przeprowadzenia konkursu
6. Nie ma ograniczeń ilościowych, ani wiekowych.
7. Prace prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym 

WierchomlaSki&Spa Resort, Wierchomla Mała 
konkurs”. Organizator nie zwraca kosztów wysyłki.

8. Nagrodami są: wybrane usługi Hotelu, nagrody rzeczowe 
BONUS: Dla klasy, która przyśle najwięcej prac konkursowych, organizator przewidział 
Spacer po Muszynie z przewodnikiem
zabawy i konkursy z nagrodami. 
Nagroda nie obejmuje: organizacji wyjazdu, dojazdu, wyżywienia, noclegu i innych kosztów związanych z 
realizacją wycieczki. Usługa jest możliwa do realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z 
przewodnikiem: Zuzanna Długosz (Tel. 500

                                                           
1Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:

 
 

Regulamin konkursu plastycznego
„Mój nocny lotnik” 

Hotel Wierchomla SKI&SPA Resort w Wierchomli Małej

przez organizatora do przeprowadzenia konkursu jest Sądeckie Centrum Informacji o 
Podkowcu Małym (SCIoPM), reprezentowane przez Zuzannę Długosz. 
Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej latające zwierzęta mające swoją 

barwność i realność przedstawienia. Przewiduje się przyznanie wyróżnień w 
poszczególnych kategoriach wiekowych: 

Przedszkole: 3 wyróżnienia 
klasy 1-3: 3 wyróżnienia 
klasy 4-7: 3 wyróżnienia 

m i starsi uczniowie: 3 wyróżnienia 
Osoby dorosłe: 3 wyróżnienia 

Prace na konkurs mają być tworzone co najmniej w formacie A4 (najbardziej pożądany 
(farby, kredki, wycinanki, naklejanki, kolaże, łączenie technik np. z materiałe

Imię i nazwisko, wiek uczestnika, klasę i szkołę. 
Pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy (lub własne imię i nazwisko)

Przesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zgodą na 
przetwarzanie danych WYŁĄCZNIE do przeprowadzenia konkursu1.  

Nie ma ograniczeń ilościowych, ani wiekowych. 
Prace prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie 19maja 2019r., pocztą, na adres: Hotel 

, Wierchomla Mała 42, 33-350 Piwniczna-Zdrój,  z dopiskiem „
konkurs”. Organizator nie zwraca kosztów wysyłki. Istnieje możliwość dostarczenia prac osobiście

wybrane usługi Hotelu, nagrody rzeczowe oraz Dyplom.  
Dla klasy, która przyśle najwięcej prac konkursowych, organizator przewidział 

Spacer po Muszynie z przewodnikiem. W jego trakcie zostanie zrealizowana Podkowcowa Gra Miejska oraz 
zabawy i konkursy z nagrodami.  

da nie obejmuje: organizacji wyjazdu, dojazdu, wyżywienia, noclegu i innych kosztów związanych z 
Usługa jest możliwa do realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z 

przewodnikiem: Zuzanna Długosz (Tel. 500-125-999). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu (zgodnie 
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
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w Wierchomli Małej, a jego koordynatorem 

przez organizatora do przeprowadzenia konkursu jest Sądeckie Centrum Informacji o 

Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej latające zwierzęta mające swoją 

Przewiduje się przyznanie wyróżnień w 

w formacie A4 (najbardziej pożądany rozmiar A3), techniką 
(farby, kredki, wycinanki, naklejanki, kolaże, łączenie technik np. z materiałem, itp.)  

Pseudonim pod jakim zgadza się na upublicznienie swojej pracy (lub własne imię i nazwisko) 

z akceptacją niniejszego regulaminu, oraz zgodą na 

, na adres: Hotel 
Zdrój,  z dopiskiem „Mój nocny lotnik-

Istnieje możliwość dostarczenia prac osobiście.  

Dla klasy, która przyśle najwięcej prac konkursowych, organizator przewidział nagrodę specjalną: 
trakcie zostanie zrealizowana Podkowcowa Gra Miejska oraz 

da nie obejmuje: organizacji wyjazdu, dojazdu, wyżywienia, noclegu i innych kosztów związanych z 
Usługa jest możliwa do realizacji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursu (zgodnie 
r. poz. 922). 



 

 

 
 
 
 

9. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu, odbędzie się w trakcie 
Nocnych Lotników” 1 czerwca 2019r. w Hotelu Wierchomla (Wierchomla Mała 25,

10. W Jury zasiądą: Dyrektor Hotelu Wierchomla, chiropterolodz
11. Protokół wraz ze zdjęciami, z obrad Jury 

www.wierchomla.com.plw terminie niezwłocznym.
telefonicznej o wygranej. Nagrody zostaną przesłane pocztą.

12. Wszelkie niejasności, proszę wyjaśniać z osobą realizującą konkurs: Zuzanna Długosz, Tel. 500
dlugoszzuzanna@gmail.com 

 
 
 
 

 
 
 

i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu, odbędzie się w trakcie 
Nocnych Lotników” 1 czerwca 2019r. w Hotelu Wierchomla (Wierchomla Mała 25,

Dyrektor Hotelu Wierchomla, chiropterolodzy, sekretarz: Zuzanna Długosz
Protokół wraz ze zdjęciami, z obrad Jury zostanie umieszczony na 

w terminie niezwłocznym. Nagrodzeni zostaną poinformowani podczas rozmowy 
telefonicznej o wygranej. Nagrody zostaną przesłane pocztą. 
Wszelkie niejasności, proszę wyjaśniać z osobą realizującą konkurs: Zuzanna Długosz, Tel. 500

i wernisaż prac zgłoszonych do konkursu, odbędzie się w trakcie „Festiwalu 
Nocnych Lotników” 1 czerwca 2019r. w Hotelu Wierchomla (Wierchomla Mała 25, 33-350 Piwniczna-Zdrój). 

Zuzanna Długosz. 
zostanie umieszczony na stronie organizatora: 

Nagrodzeni zostaną poinformowani podczas rozmowy 

Wszelkie niejasności, proszę wyjaśniać z osobą realizującą konkurs: Zuzanna Długosz, Tel. 500-125-999, 


