REGULAMIN KONKURSU PLATYCZNEGO 2019r.
„MÓJ BIAŁYSTOK”
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest firma A-Z Papier S.C. Wiesław Piotrowski Jolanta
Piotrowska z siedzibą w Białymstoku przy ulicy 42 Pułku Piechoty 2 zwana dalej
ORGANIZATOREM.
2. Konkurs trwa od 15. 07. 2019r do 12. 10. 2019r. Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano na
dzień 12. 10. 2019 r na godzinę 14:00. Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:
do 11 lat i powyżej 11 lat.
3. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież poniżej osiemnastego roku życia, które
otrzymają od ORGANIZATORA kupon konkursowy i których rodzice lub opiekunowie prawni
wyrażą zgodę na warunki przedstawione w regulaminie. Szczegóły regulaminu dostępne będą w
siedzibie ORGANIZATORA oraz na jego witrynie internetowej www.azpapier.pl. Udział w
konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu.
4. Warunkiem koniecznym do otrzymania kuponu konkursowego jest dokonanie zakupu towarów
wyszczególnionych poniżej marek na łączną kwotę minimum 200 zł, po uwzględnieniu rabatów
przyznanych przez A-Z Papier. Wielokrotność powyższej kwoty decyduje o odpowiedniej ilości
otrzymanych kuponów, a tym samym o możliwości zgłoszenia przez jednego uczestnika więcej niż
jednej pracy konkursowej.
Marki, których zakup upoważnia do otrzymania kuponu: Astra, Edding, Faber Casstel, Inspiria,
Interdruk, Koh-I-Noor, Milan, My Bag, Oxford, Pilot, Rystor, Strigo, Tetis, Top 2000, Uni
Mitsubishi, Y-Plus.
5. Uczestnik zobowiązany jest przygotować pracę plastyczną wykonaną indywidualnie przy
wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych na papierze w formacie A4 (210mm x 297mm) na
temat „MÓJ BIAŁYSTOK”.
6. Każdy uczestnik może zgłosić jedną, samodzielnie wykonaną oraz niepodpisaną pracę do
jednego otrzymanego kuponu. Oznaczenie pracy poprzez jej numerowanie nastąpi w chwili
przekazania pracy do udziału w konkursie w obecności ORGANIZATORA.
7. Dane osobowe uczestników konkursu oraz ich rodziców/opiekunów prawnych, pozyskane i
wykorzystywane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane
osobom trzecim.
8. Prace należy dostarczyć do siedziby ORGANIZATORA wraz z wypełnionym kuponem
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konkursowym. Termin dostarczenia prac upływa dnia 12. 10. 2019r o godzinie 10:00. Prace
dostarczone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
9. Dnia 12. 10. 2019r około godziny 14:00 Jury konkursowe wyłoni zwycięskie prace w każdej
kategorii wiekowej. Prace będą oceniane na podstawie estetyki i staranności wykonania, walorów
artystycznych i plastycznych. Jury konkursowe nie będzie znało tożsamości autora pracy aż do
ogłoszenia wyników konkursu.
10. Jurorzy są wybierani przez ORGANIZATORA z kręgu osób związanych z działalnością
artystyczną i oświatową. Jurorami w konkursie nie mogą być osoby, których dzieci biorą udział w
konkursie. Każdy Juror indywidualnie oceni i przyzna pracy punkty, których skala zostanie ustalona
przez cały skład Jury. Po zsumowaniu punktacji dla poszczególnych prac nastąpi wyłonienie
zwycięzców. Werdykt Jurorów jest niepodważalny.
11. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. ORGANIZATOR przewidział trzy główne
nagrody, w każdej z kategorii wiekowych, za prace obdarzone przez Jury największą sumą punktów
oraz dwie nagrody niespodzianki przyznane przez ORGANIZATORA.
GRUPA 6-11 lat:
Nagroda za miejsce 1 - SMARTFON
Nagroda za miejsce 2 - HULAJNOGA
Nagroda za miejsce 3 - SMARTWATCH
GRUPA 11-17 lat:
Nagroda za miejsce 1 - SMARTFON
Nagroda za miejsce 2 - SMARTWATCH
Nagroda za miejsce 3 - SŁUCHAWKI AUDIO
12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w witrynie internetowej ORGANIZATORA pod adresem
www.azpapier.pl oraz na oficjalnym fanpage'u ORGANIZATORA na portalu FACEBOOK pod
adresem www.facebook.com/hurtownia.azpapier , a także w siedzibie ORGANIZATORA.
13.Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 12. 10. 2019r w siedzibie ORGANIZATORA koło
godziny 16:00.
14. Sponsorami kunkursu są: A-Z PAPIER SC, AMEX STATIONERY SP.Z O.O., ASTRA,
HAMELIN POLSKA SP.Z O.O., INTERDRUK SA, KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP.Z
O.O., MICHALCZYK I PROKOP SP.Z O.O., MILAN POLSKA SP.Z O.O.,
PRZEDSIĘBIORSTWO SCHEMAT, RYSTOR SP.Z O.O. SP.K., TRODAT POLSKA SP.Z O.O.,
W.P.C. SP. Z O.O.
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15. Wygląd nagród może się różnić od wyglądu tych przedstawionych w kampanii promocyjnej
konkursu.
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