KONKURS PLASTYCZNY DLA KIBICÓW ŚLĄSKA WROCŁAW

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizator konkursu
WKS ŚLĄSK WROCŁAW S.A.
Ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
2. Cele konkursu
 Stworzenie unikatowej kartki świątecznej, za pomocą której przekazane będą
życzenia dla kibiców oraz partnerów Klubu
 Rozwijanie umiejętności plastycznych
 Kształtowanie wśród miłośników sportu pozytywnego wizerunku kibica Śląska
Wrocław
3. Warunki konkursu
 Konkurs skierowany jest do wszystkich kibiców
 Tematyka prac plastycznych dotyczy klubu WKS Śląsk Wrocław i kibiców „ZielonoBiało-Czerwonych”
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dwóch etapach. W pierwszym jury wyłoni pięć
najlepszych prac. Komisja będzie dużą uwagę zwracała na oryginalność i
niepowtarzalność pracy
 W drugim etapie konkursu pięć finałowych prac zostanie opublikowana na Fan
page’u Klubu na Facebook’u. Praca, która zgromadzi najwięcej "polubień" wygrywa
konkurs
 Technika prac dowolna
 Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3
 Każda praca powinna zawierać następujące informację na załączonym formularz:
 Imię i nazwisko autora, wiek
 Adres, telefon
 Tytuł pracy
 Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą plastyczną (wzór stanowi
załącznik nr 1do Regulaminu) na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody –
przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez
organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej
i nazwiska uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz złożenia
życzeń świątecznych kibicom i partnerom Klubu.
4. Kontakt:
W razie niejasności prosimy o kontakt telefoniczny z działem marketingu nr tel: 71 75 000 82
5. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy złożyć osobiście
- w dniu meczu WKS Śląsk Wrocław – Zawisza Bydgoszcz 16.12.2015 (najwcześniej 1 h
przed meczem) na Stadionie Wrocław przy al. Śląska 1 w punktach sprzedaży pamiątek na
esplanadzie obiektu
- w dniu kolejnym (17.12.2015) na „Wyspach Kibica” w CH Borek (ul. Hallera 52) i w CH
Arkady Wrocławskie (ul. Powstańców Śląskich 2-4)
- i /lub siedzibie Klubu przy ulicy Oporowskiej 62 we Wrocławiu

6. W skład jury wchodzą zawodnicy pierwszego Zespołu drużyny Śląska Wrocław
1. Jury wybierze pięć prac, które wezmą udział w drugim etapie konkursu
2. Przewidziane są również wyróżnienia
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie)
7. Wyniki pierwszego etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronach
www.slaskwroclaw.pl oraz na Fan page’u Klubu na Facebook’u w dniu 18 grudnia 2015
roku. Jury wybierze 5 najlepszych prac finałowych, które przejdą do drugiego etapu
konkursu.
W drugim etapie konkursu 5 prac zostanie opublikowanych na Fan page’u Klubu na
Facebook’u. Od momentu opublikowania do 21 grudnia do godziny 12:00 trwa głosowanie
na zwycięzcę konkursu.
Praca, która zgromadzi największą liczbę ”polubień” pod zdjęciem wygrywa konkurs.
Laureatom konkursu zostaną wysłane informacje o wynikach głosowania oraz dalszych
działaniach związanych z kolejnymi krokami konkursowymi.
8. Nagrody:
Zwycięzca i wyróżnione prace otrzymają nagrody w postaci:
- Zwycięzca: koszulka meczowa z dowolnym nadrukiem, plakat z podpisami zawodników i
podwójne zaproszenie do Multikina
- Wyróżnione prace: szalik kibica, plakat z podpisami zawodników i podwójne zaproszenie
do Multikina
Ponadto każda z wyróżnionych osób w wieku 5-12 lat otrzyma zaproszenie do eskorty
dziecięcej w rundzie wiosennej ligi Ekstraklasy sezonu 2015/16.

