REGULAMIN KONKURSU
DLA RODZIN ZA§TĘPCZYCH
pt.,,RADOsNE MUFFINY,
zorganizowanywramachobchodówDniaRodzicielstwaZastępczego
w powiecie'wschowskim

1 Zasady konkursu

§

zterenu powiatu wschowskiego,
uczestnikami konkursu mogą być wszystkie rodziny,zast ępcze
muffi, według własnego pomysłu i przepisu,
ż. Każdyautor może zgłosió a"o'tónt ursu s upieczonycrr
dniu- 11.06.2016r. na Stanicy Harcerskiej w Lginiu
J. Rozstrzygnię"ie tontu.su oauęori" się w
z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa ZastęPczego. W
podczas pikniku oru ,oJiir, ,u.tęp.ry"ń
-iirŚiie"ięcia
ko"nkursu organizator powiadomi o tym fakcie co
1,

przypadku

zmiany;;Ń

naj mn iej na tr zy dn i przed

4.

je

go

w

znaazonym terminem na itronie www,pcprwschowa@o2,pl
w dniu l1,06.2016r. w godzinach od 12,00 do 12,30 na

przygotowan" ,nurnnki ;;"r' dostarczyó
śt"iięH."erską w I_liniu oiobie odpówiedzialnej zaprzeprowadzenie konkursu,

2 Rozstrrygnięcie konkursu

§

i. ocenymuffindokonakomisjapowołanaptzezorganlzatorakonkursu.
P.""O.iot.rn oceny Uędą wartoSci artystyczn", "t?y:ln" i smakowe,
dnia. Po rozstrzygnięciu konkursu
p:d""T
J. Ógłosz.ni. wyników konkursu nasĘpi
-publicznej
wiadomości m,in, na stronie internetowej PCPR oraz
jelo
wyniki Źostaną ogłoszone. do
"Stu.o.t*u
Powiatowego we Wschowie,
nagrody,
4. Dla laureatów konkuriu przewidziano ciekawe

2.

ll9!:5ę::T,g:

3 Organizator konkursu

§

powiatowe centrum pomocy Rodzinie we wschowię ul, pl, kosynierów lc,
organizatorem konkursu jest
regulaminu konkursu oraz prawo do ekspozycji
2. organizator zastrzega ,"obi" p.u*o do zmiany
innych materiałach i publikacjach
wykonanych muffinek na stronach irt"*"io*}.t, *',n"diuch.orazw
muffiny lbezuisŹczania autorowi muffiny należnościfinansowych,
bez dodatkowej
"godYa;tora
(tj składając myjfilv na niniejszy konkurs) wyraża zgodę na
J. Autor muffiny p."y"ęp"ją.-Jo tonfu.ru
Wscńowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierPnia
prze,.ryarza,'ie swoicn'óaiych osobowy 9liiruPCPiiwe
ż1_35 ze zm; na potrzeby konkursu otaz 1a
poz.
2075r.,
|997r. o ochronie auny"ńosouo*y"ń @;.U. z
fotografii muffinek w dowolnym czasie i
nieodpłatne wykorzystyw anie przez organizatora Koniursu
stronach internetowych, w mediach
formie dla cełów promocyjnych organizat;;; tym do publikacji-na
orazbez uiszczania z tego tYtułu
zgody-autora
oraz w innych materiał-aJli i'Ńurińu"h bęz dodatkowÓ3
autorowi należnościfinansowych,
ł. w ,yt acjach nieoĘętych ninLjszym regulaminemrczstrzyga organizator konkursu,
1.

§

4 Uwagi

l.

końcowe

uczestnictwo w konkursie jest równoznaaznę

z

akceptacją warunków określonych

w

niniejszym

regulaminie.
powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pod
2. Ińrmacji na temat konkursu udzięla
(065) 510 89 55.

nr telefonu
oraz na stronie
3. Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie PCPR (pokój 31ż)

www.pcprwschowa.pl
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