Chojnów, dn. 22.01.2021r.

REGULAMIN
Konkursu „Krasnal Preventek”
I.
Konkurs

Cel konkursu:
„Krasnal

Preventek"

ma na celu

zainteresowanie

dzieci,

młodzieży

ochroną

przeciwpożarową, życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnieo twórczych, a także wsparcie
lokalnych jednostek OSP.
II.

Temat konkursu:

Tematem konkursu jest projekt na Krasnala Wrocławskiego. Więcej informacji na ten Krasnali
Wrocławskich można znaleźd na stronie https://visitwroclaw.eu/wroclawskie-krasnale. Projekt
„Krasnala Preventka”musi nawiązywad do profilu działalności firmy Prevent Ryszard Dąbrowa. Firma
Prevent Ryszard Dąbrowa prowadzi działalnośd w zakresie szeroko rozumianej ochrony
przeciwpożarowej. Oferta firmy, zakres działalności dostępne są na stronie internetowej
http://bhprevent.pl/.
III.

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Firma Prevent Ryszard Dąbrowa, 59-225 Chojnów, ul. Skłodowskiej
Curie 16, NIP: 694-116-64-34.
IV.

Uczestnicy:

Udział w konkursie mogą brad członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz młodzież do 18
roku życia (kalendarzowo) z jednostek OSP powiatu legnickiego.
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie rysunku, grafiki, rzeźby, metaloplastyki, itp.
Najwyżej oceniany będzie pomysł, zaś technika wykonania ma umiejętnie go odwzorowad.
Każdy autor może wykonad i przesład od 1 do 5 prac.
Każda praca powinna byd podpisana w sposób nie budzący zastrzeżeo.
V.

Nagroda:

Przewiduje się 1 nagrodę za najlepszy projekt.
Nagrodą dla Jednostki zwycięzcy konkursu, będzie bon na zakupy o wartości 500 zł. Kupującym
wybrany przez zwycięzcę asortyment jest firma Prevent.
Dodatkowoimię i nazwisko autora projektu, umieszczonebędzie na gotowej rzeźbie Krasnala
Preventu we Wrocławiu.
IV. Jury
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Oceny dokonuje Zespół Prevent.
V. Postanowienia końcowe
Zgłoszenia do konkursu „Krasnal Preventek”, w formie przesłanej Karty Zgłoszenia (zał.nr 1 do
Regulaminu), należy przesyład na adres mailowy: biuro@bhprevent.pl do dnia 07.02.2021r.
Przesłanie Karty Zgłoszenia jest obowiązkowe.
Prace przyjmowane będą do dnia 28.02.2021r.
Prace można przesyład:
a) w formie elektronicznej na adres mailowy - biuro@bhprevent.pl,
lub
b) pocztą/ kurierem na adres firmy: 59-225 Chojnów, ul. Skłodowskiej Curie 16.

Ogłoszenie zwycięzcy, odbędzie się dnia: 05.03.2021r.
Praca nagrodzona, prezentowanabędzie w formie elektronicznej na stronach internetowych
prowadzonych przez firmę:
a) https://www.facebook.com/preventprofesjonalneuslugibhpippoz;
b) http://bhprevent.pl/;
c) https://www.linkedin.com/company/prevent-fire-safety-management.

Praca zostanie również przesłana jako załącznik do wniosku o pozwolenie na ustawienie Krasnala
Preventka we Wrocławiu, a w przypadku uzyskania zgody przekazana metaloplastykowi jako wzór do
wykonania Krasnala.

Wyniki konkursu ogłoszone będą naportalu Facebook.pl, w profilu firmy Prevent Ryszard Dąbrowa:
https://www.facebook.com/preventprofesjonalneuslugibhpippoz.

Zalecane jest dążenie do propagowania konkursu w Internecie.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla
potrzeb promocyjnych Firmy Prevent Ryszard Dąbrowa.

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Zespół Prevent.

Opracowała:
Karolak Sabina
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