.:ś
adres
doĘczące autora: imię i nazwisko, data urodzenia,
5. Do nadesłanych prac naleŻy dołączyć' informacje
aż
organizatora
dla
będą dostępne Ęlko
zamieszkania(wĘmgminę)tęlefonoraze-ma7lkontaktowy.Danete

do chwili wyłonienia zwycięzców'

do organizatoranastępującą klauzulę:

i przysyła
Wraz zprzysłanymi zdjęciami, kaŻdy autor podpisuje _osobowych pir", o,guniza-tora Konkursu fotograficznego
aunycłr
Wyrażam zgodę ou_prr"tnu."uoi" -oicn
z ustawą z dnia 29 sierpnia
wynikających z rógula^minu tegoroo1o"'-, zgotlnie
,oJak pies z kotem,, w celach
zmianamil'Poprzez
lDz.IJ.-z|997 r.oit3s, poz.883 ipóźniejszymi
1997 roku o ochronie danych osobowyct
moich
przeno:zę .na organizatora prawo do wykorzystania
wysyłanie fotografii na lłonkurs, nieodpłatnie
organizator. Jednocześnie oświadczamo że
o których
fotografii w publikacj ach orazinnych -.'aiu"n,
"o"cyo,.j"
i prac-e te nie naruszają dóbr osobisĘch osób
jestem jedynym właś-cicielempraw autorskich nadesłanych "oJęe

trzecich.

konkursu'
iż zgadza się na warunki zawarte w pkt' 5 regulaminu
lub nadsyła mailem/smsem, informa cję
jednocześnie rodzicę
bądź opiekunów na_udział w konkursie,
osoby niepełnoletn ie dołączĄąpisemną zgodęrodzicórv
konkursie pov"ryższąklauzulę'
lub opiekunowie podpis rią,ii- zbiorącjmudzjałw
nadesłanego zdjęcia ze stanem fakĘcznym'
6. organtzato, ,u"t ł"guióti" p.u*o do skontrolowania

Terminarz
1. Nadsyłan

ie

8 lutego 2013 roku
zgŁoszenw nieprzekr acza|nymterminie do
nu'd"rń po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

zgloszeń najlepszej budy' Jury decyduje
łoyłonieniaż
organizator powołuje Jury konku.ru * t"t,,
''uo".łu"ych
przyznaniu nagród i wyróżnień
o'.żgłośr"nu
do 10 lutego Ż0I3 r'
4. Ocena prac przezJury nastąpi w terminie
podlega weryfikacji'
"Ż01'3
S. Oecyrja Jury jest ostateczna i nie
-^
r. na stronach Fundacji JAK PIES Z K.TEM' Nagrody
12 lutego
ogłor'ln"
6. Wyniki kont,r.ru ,o.turrą
9i
; Węgrowskim ośrodku Kultury w Węgrowie'
zostaną wręczone Ż3 |utego podczas t-pre,y 'órgalizow;;j
imprezy nastąpi o godz. 11.
ul. Mickiew icza 4a'07-100 Węgrów. Rozpoczęcie
roistrzygalury oraz organizator konkursu'
Sprawy nie ujęte regulaminem i

3.

'po*"

Jury:
KOTEM
olga Grązie wicz -prezes Fundacji JAK PIES Z
Fundacji JAK PIEY KOTEM
en'r,u wut"rrtynowiiz - zastępcaprezesa
JAK PIES Z K.TEM
Monika Płazi-sekretarz ora' skarbnik Fundacji

Nagrody:
-Akcesoria komPuterowe*
zł,
1 sń. - Wedge Touch Mouse - ŻŻ9
5 sń. - Exploier Touch mouse - IŻ0 zł,
Ż sń' - Life Cam Cinema HD -220 zł
3 sń. Life Cam HD500 - 750 zł
2 szt. Scułpt Mouse - I30 zł
2 sx. Wiróless Mobile Mouse 4000 -60 zł
'7 sń. GraKinect Sports - 100 zł
- drobny sprzęt

AGD

- książki

nagrody jest organizator konkursu i po
firma Microsoft Sp.zo.o. natomiast przekaĄącym
jego shonie leżą wszelkie podatki jeżeli takię Są wymagane'

;*fifr1r:*rl'Łg.oa3"st

