KONKURS PLASTYCZNY

MÓJ PRZYJACIEL W PODRÓŻY POCIĄGIEM
i

ii
REGULANIN KONKURSU :
1. ORGANIZATOR: Organizatorem Konkursu jest Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000038362, NIP 5840253705, REGON 001363012,
kapitał zakładowy w kwocie 32.017.700,00 złotych (zwana dalej: „Organizatorem”).
2. OKRES: Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 15.05.2017
r. do dnia 15.09.2017 r.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej
w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 471, t.j. z późn.
zm.).
4. TEMATYKA: prace plastyczne o tematyce : przyjaciele, których chętnie zabierzemy w podróż koleją.
5. UCZESTNICY: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, uczestnicy warsztatów terapii
zajęciowej z terenu całej Polski, podopieczni objęci opieką Fundacji „Dr Clown”.
6. Konkurs prowadzony jest w dwóch grupach wiekowych:
klasy 0-IV (szkoły podstawowe)
klasy V-VI, I-III (gimnazja) oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.
7. TECHNIKA PRAC: dowolna.
8. WARUNKI UDZIAŁU:
a) przesłanie prac konkursowych opatrzonych opisem zawierającym następujące dane:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa, nazwa i adres szkoły,
b) przesłanie wraz z pracą konkursową Karty Informacyjnej – Załącznik nr 1,
c) przesłanie wraz z pracą konkursową oświadczenia – Załącznik nr 2 lub 3.
9. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 15.09.2017 r. Prace należy wysyłać na adres:
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
ul. Żaglowa 11, pokój 614
80-560 Gdańsk
z dopiskiem Konkurs „Mój przyjaciel w podróży pociągiem”.
10. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
11. NAGRODY: autorzy najlepszych prac w swojej kategorii wiekowej otrzymają nagrodę
GRAND PRIX. Jury przyzna również wyróżnienia.
12. Fundatorami i wręczającymi nagrody są wystawcy i partnerzy Targów TRAKO 2017.
13. Uroczyste WRĘCZENIE NAGRÓD odbędzie się podczas 12. Międzynarodowych Targów Kolejowych
TRAKO 2017, dnia 29 września 2017 r. o godz. 13.00 w budynku AMBEREXPO, w Centrum
Konferencyjnym na I piętrze, przy ul. Żaglowej 11.
14. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie Gali Targów
TRAKO 2017 oraz na stoisku prezentacyjnym przygotowanym w ramach ekspozycji targowej.

15. Nagrodzone prace wystawione zostaną na licytację podczas Gali Targów TRAKO 2017. Dochód ze
sprzedaży prac w całości przeznaczony będzie na rzecz Fundacji „Dr Clown”.
16. Organizator jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z uczestnictwem
w Konkursie. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności w celu wydania nagród. Osobom, których dane
dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich
usunięcia.
17 . Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu
i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Informacyjnej w celu
realizacji konkursu - zgodnie z ustawą z dnia: 29.08.1997 r. (zał. nr 1).

Gdańsk,10.05.2017 r.

