
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"NAJPIĘKNIEJSZE, NAJBLIŻSZE MEMU SERCU MIEJSCE W
GMINIE"

1. ORGANIZATORZY:
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Wohyniu wspólnie z Gminą Wohyń.

2. CELE KONKURSU:
a/ uwrażliwienie na piękno otaczającego nas świata, naszej "małej ojczyzny", 
b/ rozwijanie umiejętności  obserwacji i dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
c/ kształtowanie świadomości ekologicznej  i dostrzegania  walorów krajobrazowych, dziedzictwa
    kulturowego, estetyki najbliższego otoczenia, 
d/ rozwijanie twórczej aktywności plastycznej, 
e/ doskonalenie warsztatu plastycznego, kreatywności, uzdolnień plastycznych. Promowanie
    osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie,
f/  integracja członków rodzin i promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych.  

3. PRZEDMIOT KONKURSU:
    Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy autorskiej plastycznej zgodnej z tematyką 
konkursu.

a) tematyka - Najpiękniejsze, najciekawsze, najbliższe memu sercu miejsce w gminie.(zabytki,
    pomniki, pomniki przyrody, miejsca kultu, pejzaże, ciekawe budowle, zjawiska przyrodnicze),
b) materiały -   karton, brystol, tektura, płótno, farby (plakatowe, akwarelowe, akrylowe, olejne,
    tusze,) ołówki, kredki, pisaki, materiały przyrodnicze, materiały odpadowe, makulatura, ścinki
    tkanin, materiały przyrodnicze itp.
c) technika - akwarela, kredka, farba plakatowa, wyklejanka, wycinanka, technika mieszana,
    kollage- kolaż).
d) wielkość - karton, brystol, tektura, płótno - wielkości A2  tj. 42 cm X ok.60 cm.

4. PROCEDURY I ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
a)  W konkursie mogą brać udział rodziny z terenu z gminy Wohyń.
     Udział w konkursie jest dobrowolny.
     Jedna rodzina może zgłosić na konkurs tylko 1 pracę.
b) Praca musi być wykonana poprawnie, oryginalna, autorska, nie może być nigdzie wcześniej
    publikowana ani eksponowana na innych konkursach.
c) Na pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca: nazwisko, imiona i adres autorów,
    kontakt telefoniczny lub mailowy.
    ! Metryczkę należy wypisać drukiem i trwale przymocować do pracy na tylnej stronie.
d) Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak Organizatorzy nie biorą
    odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie (gdy z prac będą odpadały element
    niestarannie przyklejone.
e) Po konkursie wszystkie prace  będą eksponowane na  Dożynkach Gminno – Parafialnych.
    Organizator nie odsyła prac, należy je odebrać osobiście po okresie wystawowym.
    Prace, które nie będą spełniały kryteriów (inny rozmiar) przedstawionych w Regulaminie nie
    zostaną zakwalifikowane do konkursu.
f) Osoby, które dostarczą prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
    swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu, w zakresie koniecznym
    do prawidłowego jego  przeprowadzenia (ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10
    maja 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679



     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych
     osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
     dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
     z 04.05.2016), dalej "RODO"
g) Przekazanie  pracy do Konkursu  jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
     regulaminu i oświadczeniem, że prace dostarczone na Konkurs zostały wykonane osobiście,
     że  przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich w szczególności nie
     naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę
     trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba
     przekazująca zrekompensuje Organizatorowi jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione
     w związku ze  skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych zwalniając
     organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
5. OCENA PRAC:
     Do oceny złożonych prac zostanie powołana komisja, która przyzna najlepszym pracom nagrody
     (I. II i III miejsce) oraz 3 wyróżnienia. Jurorzy oceniając dostarczone na konkurs prace będą
    brali pod uwagę: jakość i oryginalność wykonanych prac, kompozycję, dobór materiałów, 
    wyobraźnię twórczą oraz umiejętność wykorzystania materiałów.
6. TERMINARZ KONKURSU:
    Prace konkursowe należy składać do 08.09.2021r.(środa) do godziny 16:00 w siedzibie
    Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu w godzinach jego otwarcia.
    Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
    Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniu 10.09.2021r. 
    Nagrodzeni zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
    Prace będą zaprezentowane w czasie Gminnych Dożynek w dniu 12 września 2021 roku, jako
    element dekoracji.
    Nagrody zostaną wręczone w czasie trwania uroczystości.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
   We wszystkich sprawach nie ujętych w niniejszym  Regulaminie decyduje Jury.
  Prace należy dostarczyć przestrzegając aktualnych zaleceń sanitarnych w związku ze
  stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Wohyń, 16.08.2021 r.

                                           


