


10. Ostateczny termin skladania prac uptvwa 5 czerwca 2013 roku, godz.15.00. 
W przypadku przeslania pracy droga pocztowa 0 terminie decyduje data wplywu 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy ul. PI. Slowinski 1, 59-220 Legnica. 
Prace zlozone po terminie nie beda oceniane. 

11. Prace	 nalezy skladac w/w terminie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Legnicy ul. Plac Slowiariski 1, 59-220 Legnica, pok6j 349 , od poniedzialku do piatku 
w godz. 8.00-15 .00 w zarnknietej kopercie z napisem konkurs pn.: " MOl SWIAT". 

12. Informacji na temat konkursu udziela Agnieszka Redyk Inspektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy, tel. 76/72 43 545 

13. Rozstrzygniecie konkursu plastycznego nastapi do dnia 18 czerwca 2013 r. 

14. Zwyciezcorn powiatowego konkursu plastycznego poszczeg61nych grup wiekowych Komisja 
Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy parniatkowe. 

15. Uczestnikom	 powiatowego konkursu plastycznego moga zostac przyznane rowniez 
wyroznienia. 

16. Lista zwyciezcow zostanie opublikowana na witrynie internetowej Starostwa Powiatowego : 
www.powiat·lcgnickLcu oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy 
www.pcpr.Iegnica.pl 

17. Zwyciescy	 oraz osoby wyroznione w konkursie plastycznym, zostana powiadomione 
telefonicznie z nalezytyrn wyprzedzeniem. 

18. Uwagi organizacyjne: 

1) Prace nie bed a zwracane, organizator zastrzega sobie prawo popularyzowania 
ich w katalogach, kalendarzach, eksponowania na wystawach, witrynach intemetowych, 
przekazywania do dekoracji sponsorom, publikowania i powielania jej zdjec w 
materialach wydawanych przez Powiat. 
2) Uczestnicy jednoczesnie wyrazaja zgode na przechowywanie i przetwarzanie danych 
osobowych przekazanych wraz z pracami do Konkursu Plastycznego, zgodnie z ustawa z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 
926 z pozn. zm. ). 
3) Udzial w konkursie jest r6wnoznaczny ze zgoda uczestnik6w na wszystkie warunki 
niniejszego regulaminu. 
4) Nagrody nie odebrane w ciagu 7 dni po terminie podsumowania konkursu przechodza 
do dyspozycji organizatora 
5) Nie pokrywa sie koszt6w z dojazdem na konkurs 
6) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator. 
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