
REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE
WIZERUNEK KOZIOŁKÓW POZNAŃSKICH W RĘKODZIELE

1. Warsztaty organizowane są przez Stowarzyszenie Oplotki
2. Konkurs skierowany jest do Seniorek i Seniorów miasta Poznania i regionu. Przez 
Seniorki i Seniorów rozumiemy osoby, które ukończyły 60-ty rok życia.
3. Termin ogłoszenia konkursu 29.09.2018 – początek Senioraliów Poznań 2018
4. Termin przyjmowania prac mija 31.10.2018r.
5. Ideą konkursu jest przedstawienie symbolu miasta Poznania – koziołków poznańskich 
- za pomocą różnych technik rękodzielniczych przy jednoczesnym pokazaniu 
umiejętności i kreatywności seniorów. Jako techniki rękodzielnicze rozumiemy : na 
drutach, szydełkiem, filcowanie, haftowanie, decoupage, patchwork, tkanie, makrama i 
inne
6. Prace opisane tytułem, imieniem, nazwiskiem, adresem i numerem telefonu wraz z 
kartą zgłoszeniową i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 
danych osobowych należy dostarczyć do Klubu Seniora „Razem na Głównej”, ul. 
Nadolnik 14b, 61-012 Poznań do dnia 31.10.2018r.
7. Autor oświadcza, że jest jedynym twórcą dzieła, które zostało przez niego wykonane 
osobiście. Autor zapewnia, że przysługuje mu nieograniczone prawo autorskie do dzieła.
8. Jury zbierze się 8.11.2018 r. i wyłoni 3 zwycięzców – miejsca od pierwszego do 
trzeciego.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11.11.2018r. na stronie internetowej organizatora 
www.oplotki.pl. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie 12.11.2018r.
10. Pierwsza nagroda – udział w wybranym warsztacie organizowanym przez 
Stowarzyszenie Oplotki wraz z osobą towarzyszącą, druga i trzecia nagroda -  udział w 
wybranym warsztacie organizowanym przez Stowarzyszenie Oplotki.
11. Nagrody zostaną wręczone w trakcie wernisażu wystawy prac konkursowych, który 
będzie miał miejsce 16.11.2018r.
12. Wystawa będzie miała miejsce w siedzibie stowarzyszenia od dnia 16.11.2018r. do 
30.11.2018r.
13. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać prace od 1.12.2018r. do 15.12.2018r. w 
Klubie Seniora „Razem na Głównej” ul. Nadolnik 14b, 61-012 Poznań. Prace 
nieodebrane w terminie przechodzą na własność Stowarzyszenia Oplotki.
14. Dostarczenie i odbiór prac odbywa się na koszt autora. Organizator nie bierze 
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku transportu prac oraz ich zniszczenia lub
zaginięcia.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i czasu przeprowadzenia 
wystawy.
16. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
regulaminu.
17. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, 
fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu zdjęć oraz wykorzystywanie 
wizerunku uczestnika dla celów publikacjach na stronach internetowych, publikacjach 
pisemnych, materiałach promocyjnych Organizatora.


