REGULAMIN KONKURSU pt. ” OZDOBA CHOINKOWA”
1. ORGANIZATOR KONKURSU: Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach,
32 – 048 Jerzmanowice ul. Centralna 97, tel. 12 3895197, e-mail: gok@jerzmanowice.eu
2. CELE KONKURSU:







upowszechnianie i promowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia ozdób
choinkowych,
aktywizacja społeczności lokalnej,
prezentacja twórczości mieszkańców,
rozwój relacji międzypokoleniowych,
integracja społeczna.

3. TEMATYKA KONKURSU:








Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdoby choinkowej np.:
bombki świątecznej,
szyszki,
łańcuchów,
gwiazdek,
aniołków,
inne wg pomysłu autora.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:












Konkurs ma charakter lokalny. Adresowany jest do uczestników warsztatów z tworzenia
ozdób choinkowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach
oraz wszystkich chętnych z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia.
Ozdoby nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nie prezentowanymi
wzcześniej publicznie. Złożenie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
Prace wykonane w całości z gotowych, kupionych elementów będą dyskwalifikowane.
Prace konkursowe należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury w Jerzmanowicach
do dnia 12.12.2017 r. do godz. 16.00.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Praca musi być wykonana przez jednego autora.
Prace plastyczne nie będą uczestnikom zwracane; przechodzą na własność Organizatora.
Prace należy dostarczyć w opakowaniu i opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane
autora: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
Uczestnicy konkursu zgłaszając swoją pracę akceptują niniejszy regulamin.

5. OCENA I NAGRODY:
Komisja powołana przez organizatora nagrodzi trzy najlepsze prace w kategoriach
wiekowych:





przedszkolaki i uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III,
uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VII i młodzież gimnazjalna,
dorośli.

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) oryginalność pomysłu oraz użytych materiałów,
2) jakość i estetyka wykonania,
3) stopień trudności wybranej techniki plastycznej.
 Rozstrzygnięcie konkursu: nie później niż do 15.12.2017 r.
 Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku
Kultury w Jerzmanowicach.
 Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach, www.gok.jerzmanowice.eu oraz w siedzibie
organizatora, a poszczególni laureaci powiadomieni będą indywidualnie o terminie odbioru
nagród.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn. zm.) oraz na publikację
imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.



Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przeniesieniem na Gminny Ośrodek Kultury w
Jerzmanowicach autorskich praw majątkowych do pracy, w tym zwłaszcza udzieleniem
prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne,
optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera), a
także prezentowania prac na organizowanych wystawach oraz zgodą na ich publiczne
wykorzystanie.



Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

