Regulamin Konkursu na „Świąteczny Piernik Archeologiczny”

I.

Postanowienia ogólne:

1.Organizatorem Konkursu pn.: „Świąteczny Piernik Archeologiczny”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza.
2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia
Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończeni
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć konkursowych pierników, jak również
imion, nazwisk osób biorących udział w Konkursie.
II.

Uczestnicy Konkursu i ich praca:

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby w dowolnym wieku, piekące ciasto w sposób
amatorski i na własny użytek.
2. Uczestnik Konkursu ma za zadanie upieczenie świątecznego piernika w formie ciastka,
przyozdobionego, inspirowanego motywem archeologicznym. Forma (przestrzenna lub
płaska) oraz technika wykonania (np. wycięcie foremką, odciśnięcie, płaskorzeźba, relief w
cieście) są dowolne. Nie dopuszcza się w pracy materiałów, które nie są jadalne.
3. Prace konkursowe muszą zostać wykonane samodzielnie (nie dotyczy dzieci), nie mogą to być
gotowe wypieki zakupione w sklepach i zakładach cukierniczych.
4.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Muzeum Archeologicznego Środkowego
Nadodrza oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
III.

Zgłoszenie udziału/pracy w Konkursie:

1. Jedno zdjęcie pracy konkursowej winny być nadesłane na adres mailowy
oswiata@muzeum-swidnica.org w nieprzekraczalnym terminie 21 grudnia, godz. 12:00.
2. W treści wiadomości prosimy o podanie informacji o uczestniku: imię i nazwisko, wiek.
3. Uczestnik Konkursu, przesyłając zdjęcia, wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że
przesłane pliki przechodzą na własność organizatora.
IV.

Ocena pracy przez Komisję Konkursową:

1. Oceny wizualnej zgłoszonych wypieków dokonuje powołana przez organizatora Komisja
Konkursowa.
2. Komisja ocenia pierniki, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność kształtu, pomysł
na dekorację, estetykę i trudność wykonania.

3. Komisja dokona oceny pierników w 3 kategoriach wiekowych:
a) kategoria wiekowa dzieci i młodzież do lat 12
b) młodzież do 18 r. ż.
c) dorośli.
4. W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga przewodniczący Komisji.
5. Werdykt Komisji jest ostateczny i niepodważalny.
V.

Ogłoszenie wyników Konkursu i postanowienia końcowe:

1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 22 grudnia 2021 r. za pośrednictwem profilu
www.facebook.com/MuzeumArcheologiczne-Środkowego-Nadodrza
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
3. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga organizator.

