
 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU NA NOWOROCZNĄ GWIAZDĘ 3D  

„EUROLINGUA NEW YEAR’S STAR” 

 

1.  Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Szkolenia Językowego 

EUROLINGUA 

2. Konkurs rozpoczyna się 25-go listopada 2019 r. i trwać będzie do 10-go stycznia 

2020r.  

3. Temat prac konkursowych brzmi: „Noworoczna Gwiazda Eurolingua New Year’s 

Star 3D”.  

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie Europejskiego Centrum Szkolenia 

Językowego EUROLINGUA 

Warunki uczestnictwa w konkursie.  

1. Prace konkursowe należy złożyć do sekretariatu w wybranym punkcie Szkoły 

Eurolingua do dnia 10 stycznia 2020 roku.  

2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w technice 3D. Temat 

pracy: „Noworoczna Gwiazda Eurolingua New Year’s Star 3D”.  

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami autorskimi, wykonanymi techniką 

3D. 

4. Praca powinna mieć średnicę nie mniejszą niż 50cm. 

5. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.  

6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: 

imię i nazwisko. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem 

konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

7.  Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą 

udostępniane podmiotom trzecim.  

Wyniki konkursu i nagrody  

1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów 

konkursu.  

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

3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły 

nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas Noworocznej Gali 

Charytatywnej New Year’s Party 2020 18 stycznia 2020 r. Dodatkowo informacja o 

laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

www.eurolinguasiedlce.pl profilu „Eurolingua Siedlce” na portalu Facebook oraz 

innych mediach społecznościowych. 

4.  Nagrodą główną w konkursie jest Voucher na miesiąc nauki do wykorzystania w 

Szkole Eurolingua w roku szkolnym 2020/2021 oraz nagrody multimedialno-naukowe. 
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5. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsce. Nagrodami będą: 

gadżety multimedialno-naukowe oraz vouchery rabatowe na kursy językowe do 

wykorzystania w Szkole Eurolingua w roku szkolnym 2020/2021. 

6.  Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest 

ostateczna. 

7.  Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich 

równowartość pieniężną. 

 

 Postanowienia końcowe:  

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas 

Noworocznej Gali Charytatywnej New Year’s Party 2020 oraz na opublikowanie 

fotografii prac na stronie internetowej www.eurolinguasiedlce.pl , na profilu Szkoły 

Eurolingua na portalu Facebook oraz innych mediach społecznościowych. 

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

zawarte w niniejszym regulaminie.  

3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie 

www.eurolinguasiedlce.pl  

Organizator zastrzega sobie prawo do: 

1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów 

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie 

Konkursu. 

2. Odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,  

3. Nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,  

4. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu 
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