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Regulamin Konkursu Twórczego „MASKOTKA KLUBU SKT SZCZECIN” 

§ 1 

Cele konkursu oraz przeznaczenie 

Upowszechnienie kultury fizycznej, promowanie zdrowego, aktywnego stylu życia wśród rodzin z 

dziećmi związanej, rozwijanie zainteresowań regionem, jego historią i tradycją, rozwijanie i 

promowanie talentów plastycznych, kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej dzieci, 

kształtowanie pozytywnego wizerunku klubu, budowanie więzi uczestników szkolenia wśród 

rówieśników, poszerzanie zainteresowań z dziedziny sportu oraz wykorzystanie w tym celu 

umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi, motywowanie dzieci do 

poszerzania wiedzy i umiejętności, rozwijanie zdolności manualnych do celów innych niż plastyczne. 

Projekt „MASKOTKA KLUBU SKT SZCZECIN” wykorzystany będzie do stworzenia przyjaciela klubu, 

który swoim wizerunkiem oraz przesłaniem firmował będzie Szczeciński Klub Tenisowy. Nowa 

postać, którą zainicjują dzieci, pojawi się na wszystkich gadżetach reklamowych klubu i będzie 

wsparciem dla wszystkich dzieci trenujących w klubie. 

§ 2 

Organizator 

Organizatorem konkursu jest Szczeciński Klub Tenisowy z siedzibą przy alei Wojska Polskiego 127 w 

Szczecinie. 

§ 3 

Uczestnicy konkursu 

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, z roczników 2002 i młodsze, zamieszkałe w Szczecinie. 

§ 4 

Warunki przystąpienia do Konkursu 

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie projektu MASKOTKI KLUBOWEJ z 

wykorzystaniem dowolnej techniki (plastyczna, fotografia, przestrzenna, przy użyciu programów 

komputerowych itp.). 

2. Termin nadsyłania ofert do 25.09.2020 r. 
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3. Miejsce składania ofert: 

4. drogą elektroniczną na: skt@sktszczecin.pl , messenger SKT Szczecin lub bezpośrednio w 

biurze SKT Szczecin. 

5. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 

6. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać 

praw autorskich osób trzecich. 

7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego 

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście. 

8. Przystąpienie uczestników do konkursu oznacza wyrażenie przez nich zgody na 

wykorzystanie ich nazwisk w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z 

niniejszym konkursem. 

9. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia29. 08. 97r. o Ochronie Danych 

Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883. z późn. zm.). 

10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu 

i jednocześnie oświadczeniem, że wykorzystane do pracy zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw 

autorskich. 

§ 5 

Technika i forma prac 

1. Technika dowolna: plastyczna, fotografia, przestrzenna, przy użyciu programów 

komputerowych itp. bez określonego formatu pracy. 

2. Praca powinna zawierać cechy pozytywnego postrzegania świata, radości, entuzjazmu oraz 

przyjaźni. 

§ 6 

Kryteria oceny 

a.  pomysł 

b.  oryginalność 

c.  stopień trudności 

d.  cechy współżycia w środowisku tenisowym 

§ 7 

Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko oraz rok urodzenia). 
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§ 8 

Prace składamy w Szczecińskim Klubie Tenisowym najpóźniej po piątku 25.09.2020 r. do godziny 

20:00. 

§ 9 

Ocena prac 

Prace nadesłane w terminie będzie oceniać komisja konkursowa. 

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Festynu z okazji pożegnania lata w niedzielę 27.09.2020 r. 

§ 10 

Nagrody 

1. Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzem najlepszym pracom w każdej kategorii nagród 

rzeczowych dla poszczególnych miejsc: 

a. miejsce 1- bon o wartości 300 zł do wykorzystania na dowolną usługę w Szczecińskim Klubie 

Tenisowym oraz upominek 

b. miejsce 2 - bon o wartości 150 zł do wykorzystania na dowolną usługę w Szczecińskim Klubie 

Tenisowym oraz upominek 

c. miejsce 3 - bon o wartości 100 zł do wykorzystania na dowolną usługę w Szczecińskim Klubie 

Tenisowym oraz upominek 

Prace Laureatów konkursu opublikowane zostaną w mediach społecznościowych Szczecińskiego 

Klubu Tenisowego, na oficjalnej stronie internetowej oraz w materiałach informacyjnych klubu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


