
REGULAMIN KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZY ŚLIMAK CITTASLOW” 

 

1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Kaletach. 

2. Konkurs rozpoczyna się 22 kwietnia i trwać będzie do 6 maja 2015 r. 

3. Temat pracy konkursowej brzmi: „Najpiękniejszy ślimak Cittaslow”. 

4. Praca nagrodzona będzie prezentowana na Festiwalu Cittaslow w Gołdapi w dniach od 8 do 

10 maja 2015 r. 

5. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy miasta Kalety. 

6. Prace, wraz z formularzem zgłoszeniowym,  prosimy dostarczyć do dnia 6 maja 2015 r. do 

sekretariatu Urzędu Miejskiego w Kaletach, 42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, tel.                

(w sprawie konkursu) 352-76-52, email: Jacek.lubos@kalety.pl  

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną bądź techniczną wykonaną w dowolnej technice, 

dużym rozmiarze (zwycięska praca będzie eksponowana na specjalnym miejscu podczas 

Festiwalu), koniecznie w formie przestrzennej. Temat pracy: „Najpiękniejszy ślimak 

Cittaslow”. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nie publikowanymi. 

3. Każdy uczestnik konkursu może przekazać tylko jedną pracę. 

4. Każdy uczestnik konkursu powinien nadać pracy tytuł oraz umieścić swoje dane: imię                

i nazwisko, numer telefonu komórkowego. Dane te posłużą organizatorowi konkursu do 

kontaktu z uczestnikami. Prace niepodpisane, anonimowe, nie będą kwalifikowane do 

konkursu. 

5. Dane osobowe uczestników pozyskane będą wyłącznie do celów konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim. 

6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie 

nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody. 

 

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY 

1. Jury powołane przez organizatora, w dniu 7 maja 2015 roku, spośród przekazanych prac 

wyłoni tylko jednego laureata . Decyzja jury, co do wskazania laureata konkursu i przyznania 

nagrody będzie ostateczna. 

2. Informacja o ogłoszeniu wyników zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.kalety.pl  7 maja 2015 roku.   

3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, oryginalność i estetyka pracy. 

4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również do ich nieprzyznania. 

5. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

http://www.kalety.pl/


 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na jej ekspozycję podczas trwania 

Festiwalu Miast Cittaslow w Gołdapi w dniach od 8 do 10 maja 2015 r. 

2. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin. 

3. Regulamin niniejszego konkursu jest dostępny na stronie www.kalety.pl 

4. Przekazując pracę na konkurs uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte         

w niniejszym regulaminie. 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku 

zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu; 

odstąpienia od organizowania konkursu bez podawania przyczyny; nie rozstrzygnięcia konkursu          

w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych 

postanowieniami regulaminu. 

http://www.kalety.pl/

