KONKURS OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH
„KALISKA CHOINKA 2015”
Regulamin
1. Organizator:
Konkurs Ozdób Bożonarodzeniowych „Kaliska Choinka 2015” organizowany jest przez Biuro ds.
Promocji i Informacji Miejskiej – Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Zamkowej w Kaliszu
2. Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Kalisza oraz turyści.
3. Prace konkursowe:
Zadaniem konkursowym jest wykonanie różnego rodzaju ozdób choinkowych, np: bombek,
łańcuchów choinkowych itp., koniecznie z elementami kaliskimi. Dopuszczalne jest wykorzystanie
wizerunków kaliskich zabytków czy herbu miasta. Nie będą przyjmowane instalacje przestrzenne,
tylko ozdoby lekkie, które można powiesić na choince.
4. Kategorie, w których przyznawane będą nagrody:
a/ dzieci do lat 10,
b/ młodzież w wieku 11 – 17 lat,
c/ dorośli.
5. Kryteria oceny:
1/ wartość artystyczna wykonanej pracy,
2/ oryginalność pomysłu,
3/ nawiązanie do tradycji oraz naszego miasta
6. Terminy:
1/ Prace należy przynosić do Centrum Informacji Turystycznej w Kaliszu przy ulicy Zamkowej
do 10 grudnia 2015 r.
Prace dostarczone po wskazanym terminie, nie będą przyjmowane.
2/ Rozstrzygnięcie konkursu i wspólne ubieranie choinki pracami konkursowymi nastąpi
11 grudnia 2015r., o godz. 16:00. Lista laureatów będzie opublikowana na stronach internetowych:
www.kalisz.pl, www.cit.kalisz.pl.
Wszystkie prace będą udostępnione w Centrum Informacji Turystycznej w okresie świątecznym.
7. Dodatkowe warunki:
1/ technika wykonania prac jest dowolna,
2/ każda praca musi być wykonana samodzielnie (projekt autorski),
3/ jeden uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową,
4/ prace zostaną wyeksponowane na choince,
5/ najlepsze prace zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi (płyty z muzyką jazzową „Night in
Calisia”, płyty z filmem „Ukryte Gniazdo Dynastii” Zdzisława Cozaca)
6/ prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane,
7/ do wykonanej ozdoby choinkowej należy dołączyć metryczkę pracy (wzór na stronie 2
regulaminu konkursu) - Prace dostarczone w terminie, ale bez dołączonej metryczki, nie będą
przyjmowane,
8/ sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

KONKURS OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH
„KALISKA CHOINKA 2015”
METRYCZKA PRACY

Imię i nazwisko uczestnika:
Kategoria: - wpisać obok a, b lub c
a/ dzieci do lat 10,
b/ młodzież w wieku 11 – 17 lat,
c/ dorośli.
Telefon kontaktowy
rodzica/opiekuna/pełnoletniego uczestnika
Oświadczam, że zapoznałem/ am się z regulaminem Konkursu Ozdób Bożonarodzeniowych
„Kaliska Choinka 2015” i bez zastrzeżeń przyjmuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich (mojego dziecka) danych osobowych przez organizatora na potrzeby
konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Podpis uczestnika, a w przypadku osób
niepełnoletnich - rodzica lub opiekuna prawnego

