Regulamin Konkursu Plastycznego
„Mój Święty Mikołaj”
§1
Informacje ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury „Jowisz” w Gaworzycach ul. Dworcowa

95, 59-180 Gaworzyce tel.781316100; e-mail: dkjowisz@gaworzyce.com.pl
2. Termin konkursu: 20.11.- 02 .12.2020r.
3. Temat pracy konkursowej: „Mój Święty Mikołaj”.
4. Odbiorcy: dzieci z terenu Gminy Gaworzyce do 10 roku życia włącznie.

§2
Cele konkursu
1. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka oraz kreatywności.
2. Wzmacnianie wiary we własne możliwości.
3. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
4. Rozbudzanie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.
§3
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną
techniką płaską.
2. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace samodzielnie wykonane przez
uczestników konkursu, dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i
czasopismach, a także nie nagradzane w innych konkursach.
3. Prace konkursowe, które nie spełniają wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie zostaną odrzucone.
4.

Rodzic/opiekun prawny dziecka biorącego udział w Konkursie z chwilą zgłoszenia
dziecka i w jego imieniu przekazuje dla Domu Kultury „Jowisz” w Gaworzycach ,bez
wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora Konkursu z prac zgodnie z
niniejszym Regulaminem. Organizator Konkursu nie ponosi żadnej
odpowiedzialności prawej z tytułu roszczeń osób trzecich, odnoszących się do
naruszenia praw autorskich.

Dopuszcza się w pracy wydrukowany kontur postaci Świętego Mikołaja bądź jego
szkic, który nie będzie elementem pracy własnej dziecka.
5. Każda praca może mieć tylko jednego autora.
6. Oceny prac dokona komisja powołana przez koordynatorów konkursu.
7. Zdjęcie (dobrej jakości) bądź skan prezentujący pracę należy umieścić pod

postem konkursowym na profilu Facebook Domu Kultury „Jowisz” w
Gaworzycach.

§4
Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez koordynatorów konkursu wyłoni spośród przekazanych prac
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory
estetyczne.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 grudnia 2020 r.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Domu Kultury

„Jowisz”.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
§5
Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów
organizacyjnych i promocyjnych Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych./Dz.U.Nr.101 z 2002r.,poz.926 z póź. zm./
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

