Regulamin Konkursu Plastycznego „Moja świąteczna ozdoba”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury oraz Gminna
z siedzibą w Kobylanach, Pl. R. Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze.

Biblioteka

Publiczna

2. CELE KONKURSU
− Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
− Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
− Powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;
− Rozwój kreatywności, pomysłowości i oryginalności wykonania.
3. TEMATYKA
Przedmiotem konkursu są kartki świąteczne, bombki i inne ozdoby nawiązujące do tematyki
bożonarodzeniowej.
4. TECHNIKA
− Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki
mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce,
papier, różnego rodzaju ziarna itp.;
− Prace mogą mieć formę przestrzenną.
5. KATEGORIE WIEKOWE
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
− Dzieci przedszkolne
− Dzieci szkolne klasy I-IV
− Dzieci szkolne klasy V-VIII
− Młodzież szkół ponadpodstawowych
− Osoby dorosłe
6. FORMA SKŁADANIA PRAC
− Pracę fotografujemy (max 3 zdjęcia) i przesyłamy na adres: biurogck@gminaterespol.pl w temacie
wpisując: Konkurs plastyczny. Natomiast w treści maila podajemy imię i nazwisko, kategorię wiekową
oraz telefon kontaktowy;
− Zdjęcia powinny zawierać w planie głównym wyłącznie pracę konkursową!
Uwaga: fotografie nie mogą przedstawiać wizerunku uczestnika konkursu ani osób postronnych.
7. TERMINY
− Ogłoszenie konkursu: 01.12.2020r.
− Termin przysyłania zdjęć wykonanych ozdób: do dnia 18.12.2020r.
− Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.12.2020r.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA
− Konkurs skierowany jest do wszystkich, niezależnie od wieku;
− Każdy uczestnik konkursu może wykonać 1 ozdobę świąteczną;
− Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu, który dostępny
jest na stronie internetowej www.gck.gminaterespol.pl, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach informacyjnych i promocyjnych - zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych
osobowych jest GCK w Kobylanach reprezentowane przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na drugiej stronie Regulaminu.
9. WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
− Wszystkie zgłoszone do konkursu zdjęcia prac zostaną opublikowane 19.12.2020r. na fanpage
facebook’owym Gminnego Centrum Kultury (@gckkobylany), gdzie będą poddane ocenie poprzez lajki;
− Prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.
Ważne: Pod uwagę będą brane wyłącznie lajki pod oryginalnym postem!
10.NAGRODY
Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, natomiast laureaci pierwszych trzech miejsc
w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe. O formie odbioru nagród i dyplomów
poinformujemy w mailach zwrotnych po rozstrzygnięciu konkursu.
11.INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:
Magdalena Jaszczuk - nr tel.: 83 411 20 65 lub Mariusz Siwagow - nr tel.: 83 411 20 63

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

