REGULAMIN KONKURSU NA GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ
W GMINIE JEDLICZE

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie na Gwiazdę Betlejemską w Gminie Jedlicze.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Troska o Twoją Przyszłość", (dalej zwany: Organizator).
3. Konkurs dotyczy jedynie tych gwiazd, które poprowadzą do stajenki Orszak Trzech Króli 6 stycznia 2017 roku, w Jedliczu.
4. Zdjęcie ośmioramiennej gwiazdy, która wygra w Jedliczu zostanie przesłane przez koordynatora jedlickiego Orszaku na konkurs
Ogólnopolski organizowany przez Fundację Orszak Trzech Króli.

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie udział może wziąć każdy.
2. Dopuszczalne jest przygotowanie pracy indywidualnie oraz zbiorowo.
3. W konkursie biorą udział gwiazdy, które 6 stycznie 2017 roku w Jedliczu poprowadzą Orszak Trzech Króli do stajenki.
4. Gwiazdy biorące udział w konkursie po przybyciu do szopki ustawiają się w raz z wykonawcą pod sceną.
5. Laureaci zobowiązani są do podania swoich danych osobowych Koordynatorowi Orszaku w miejscowości Jedlicze - Pani Lidii
Lipka.

§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Nagrodzone zostaną trzy gwiazdy.
2. Przynajmniej jedna z gwiazd wyłoniona w konkursie będzie ośmioramienna - ta gwiazda będzie reprezentować Jedlicze w
konkursie ogólnopolskim.
3. Wyboru laureata konkursu dokona jury, które oceny prac będzie dokonywało podczas trwania uroczystości.
4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 6 stycznia 2017 roku na scenie po uroczystym Orszaku.
5. Werdykt jury ukaże się na stronie www.twojaprzyszlosc.org.pl oraz na profilu FB Stowarzyszenia "Troska o Twoją Przyszłość".
6. Wykonawcy gwiazd, które zwyciężą w konkursie otrzymają od Organizatora atrakcyjne nagrody.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do gwiazdy.
Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne, w szczególności, że osoby trzecie nie będą
kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich.
2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie zdjęcia gwiazdy oraz opublikowanie imienia,
nazwiska oraz miejscowości zamieszkania jej autora w materiałach promocyjnych związanych z konkursem oraz Orszakiem Trzech
Króli.
3. Uczestnicy, którzy nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje,
zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.
4. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej - www.twojaprzyszlosc.org.pl
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator konkursu.

