
REGULAMIN KONKURSU: Ulica Siedmiu Mikołajów

1.Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Sto Stron.

2.Konkurs rozpoczyna się 20 września 2021 r. i trwać będzie do 4 
października 2021 r.

3.Zadanie konkursowe polega na wykonanie ilustracji dowolną techniką 
i przesłanie oryginału lub wykonanie skanu w wysokiej rozdzielczości.

4.W konkursie mogą brać udział dzieci do 12 roku życia za zgodą rodzica lub 
opiekuna prawnego.

5.Nagrodą główną w konkursie jest pojawienie się zwycięskiej pracy w książce  
„Ulica Siedmiu Mikołajów” (podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka), 
której premiera planowana jest na listopad 2021 roku oraz pakiet-
niespodzianka książek Wydawnictwa Sto Stron. 

6.Warunki uczestnictwa w konkursie: 

a) Skan ilustracji należy przesłać na adres: 
redakcja@wydawnictwostostron.pl (decyduje data wysyłki maila) 
do dnia 4 października 2021 r. W tytule maila należy umieścić 
dopisek „Konkurs Ulica Siedmiu Mikołajów”.

b) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, 
wcześniej nieopublikowanymi.

c) Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
d) Prace nie powinny zawierać podpisów dzieci, opiekunów, itp.

7.Adresy e-mail osób zgłaszających pozyskane w trakcie trwania konkursu nie 
będą udostępniane podmiotom trzecim.

8.Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu 
oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do 
nagrody.

9.Wyniki konkursu i nagrody: 

e) Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac 
wyłoni laureatów konkursu.
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f) Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy, 
oryginalność.

g) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 10 października 
2021 r. poprzez prezentację zwycięskich prac na Facebooku  
i Instagramie Wydawnictwa Sto Stron.

h) Przyznane będą również wyróżnienia.  
i) Decyzja Jury w kwestii wskazania laureatów konkursu oraz 

przyznania im nagród jest ostateczna.
j) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody 

rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

10.Postanowienia końcowe: 

a) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na 
opublikowanie jej na: Facebooku i Instagramie Wydawnictwa Sto 
Stron.

b) Warunkiem wydrukowania pracy w książce jest udzielenie 
Wydawnictwu licencji na wykorzystanie pracy na wszelkich polach 
eksploatacji.

c) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża 
zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

d) Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie: 
www.wydawnictwostostron.pl 

11.Organizator zastrzega sobie prawo do: 

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian 
przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ 
na organizowanie konkursu,

b)  odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby 

przekazanych prac
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami 

regulaminu. 

 
 
Adres do kontaktu: 
redakcja@wydawnictwostostron.pl
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