
 
 

REGULAMIN KONKURSU "Restauracja Włoska w barwach wi osny". 
 
 

Organizacja konkursu: 
 
1. Organizatorem konkursu jest Hotel Adalbertus w Gnieźnie. 
2. Konkurs rozpocznie się 22 marca 2017 r. i trwać będzie do 30 kwietnia 2017 r.  
3. Temat pracy konkursowej brzmi: "Restauracja Włoska w barwach wiosny". 
4. W konkursie mogą brać udział dzieci do lat 12. 
5. Z wszystkich prac zostanie stworzona wystawa w siedzibie naszej Restauracji. 

Prace zostaną równieŜ pokazane na funpag’ach oraz na stronie internetowej Sieci 
Hoteli Pietrak. 

 
Warunki uczestnictwa w konkursie:  
 

1. Prace konkursowe naleŜy złoŜyć w restauracji włoskiej w Hotelu Adalbertus  
w formie papierowej oraz udostępnić je na naszym funpag’u Hotelu Adalbertus  
w Gnieźnie /HotelAdalbertus/ do 30.04.2017 r. 

2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną 
techniką, wcześniej niepublikowane. 

3. KaŜde dziecko moŜe przekazać tylko jedną pracę. 
4. W Konkursie moŜna brać udział wyłącznie osobiście, tzn. niedopuszczalne jest 

dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 
5. KaŜdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:  

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wiek. NaleŜy takŜe podać nr tel./adres 
e-mail do rodzica/opiekuna. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą 
zakwalifikowane do konkursu. 

 
 
Wyniki konkursu i nagrody: 
 
1. Przekazane prace konkursowe ocenione będą w dwóch kategoriach: Nagroda 

Publiczności, która zostanie wyłoniona przez uŜytkowników Facebooka poprzez 
liczbę polubień danej pracy oraz Nagroda Jury. 

2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka, oryginalność oraz samodzielność 
wykonania pracy. 

3. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez wydanie informacji zawierającej tytuły 
nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców poprzez funpage Hotelu 
Adalbertus dnia 10.05.2017 r.  

4. Nagrodą główną Publiczności jest Voucher na kwotę 250 zł do wykorzystania na 
jednorazową kolacje rodzinną w restauracji włoskiej „Ristorante Italiano”. 
Nagrodą główną Jury jest Voucher na kwotę 150 zł do wykorzystania na jednorazową 
kolację rodzinną w restauracji włoskiej „Ristorante Italiano”.  
Jury wyróŜni takŜe trzy inne prace, które zostaną nagrodzone bonem – 50 % zniŜki na 
całe zamówienie w restauracji włoskiej „Ristorante Italiano”. 

 
 
Postanowienie końcowe: 
 

1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas 
wystawy zorganizowanej w restauracji włoskiej „Ristorante Italiano” w Hotelu 
Adalbertus, na stronie internetowej oraz poprzez funpage Sieci Hoteli Pietrak. 
Regulamin konkursu będzie dostępny na funpag’u Hotelu Adalbertus oraz na stronie 
internetowej http://www.dompielgrzymagniezno.pl/ 

 


