Regulamin
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
pod hasłem
„Kolorowy świat, malowany świat” 2015,
ogłoszonego przez
Ośrodek Kultury, Sportu i Bibliotekę Publiczną Gminy Pruszcz
Gdański

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa warunki
uczestnictwa w konkursie plastycznym pod nazwą
"Kolorowy świat, malowany świat” (zwanym dalej "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna
Gminy Pruszcz Gdański , zwany dalej "Organizatorem".
3. Konkurs trwa od 22 stycznia do 22 maja 2015 roku.
§ 2. Cele konkursu
Celem Konkursu jest rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i fantazji
uczestników oraz kreatywności, odwagi w wyrażaniu własnych opinii
i pomysłów, a także kształtowanie postawy refleksyjności wobec problemów
otaczającego nas świata.
§ 3. Tematyka konkursu
Temat Konkursu stwarza uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi
na dowolny temat związany z ich bliższym lub dalszym otoczeniem.
Konkursowe prace mogą być zarówno opisem wspaniałej, bogatej przyrody,
jak i opowieścią o autorze, jego rodzinie, szkole, domu, o wszystkim o czym
warto opowiedzieć.
§ 4. Uczestnicy konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- uczniowie szkół podstawowych,
- uczniowie gimnazjów,
- uczestnicy pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych zajęć plastycznych.

§ 5. Warunki konkursu
1. Każda praca może mieć tylko jednego autora. Liczba prac
zgłoszonych przez jednego autora/placówkę jest ograniczona
do 5 (pięciu).
2. Format A4 (29,7 x 21 cm) A3 (42 x 29,7 cm) lub 70 x 50 cm. Technika
dowolna. Wszystkie prace muszą być opisane na odwrocie (imię
i nazwisko oraz wiek autora, adres placówki, nazwa konkursu).
3. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia, stanowiącą załącznik
do niniejszego Regulaminu.
§ 6. Zasady udziału
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków
niniejszego Regulaminu.
2. Przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z przekazaniem własności
dzieł oraz praw autorskich, o których mowa w art. 50 ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r, Nr 24, poz. 83) do nich
na rzecz Organizatora, jak również udzieleniem zgody na publikację
zwycięskich prac.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu wyłonienia
zwycięzcy i przekazania przyznanej nagrody. Przez podanie danych
osobowych uczestnik, jak i jego opiekunowie prawni wyrażają zgodę
na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, również
w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.
§ 7. Miejsce i termin nadsyłania prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą
pod adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Biblioteka Publiczna Gminy Pruszcz Gdański;
83-031; Cieplewo, ul. Długa 20A, z dopiskiem "Kolorowy świat,
malowany świat 2015", w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2015
roku (decyduje data stempla pocztowego).
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
podczas przesyłki prac.
3. Przekazane na Konkurs prace przechodzą na własność Organizatora
i nie będą zwracane.
§ 8. Komisja konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zdecyduje powołana w tym celu
komisja konkursowa, zwana dalej Komisją.

2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane
przez Komisję.
3. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze najlepsze,
w ocenie Komisji najtrafniej wyrażające temat Konkursu i przyzna nagrody
ich twórcom („Laureatom”).
4. Decyzja Komisji będzie ostateczna i nieodwołalna.
5. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród
telefonicznie pod numerem podanym w Karcie Zgłoszenia.
6. Nagrody zostaną wręczone laureatom w czerwcu 2015 r.
§ 9. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie.
2. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej:
http://www.oksir.pruszczgdanski.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

Cieplewo, 22.01.2015 r.

……………………………….………………………………………..
(PIECZĘĆ PLACÓWKI)

KARTA ZGŁOSZENIA
NA
MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY
DLA DZIECI
pod hasłem:

KOLOROWY ŚWIAT,
MALOWANY ŚWIAT
2015
Imię i nazwisko, wiek autora/autorów:………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………….…………………………

Nazwa i adres placówki:……………………………………………………………………………………………………….……
………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………....

Imię i nazwisko opiekuna/wychowawcy:…………………………………………………………………………………..
Numer telefonu kontaktowego:…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), przez Organizatora
Konkursu dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu, w tym na ich opublikowanie w
środkach masowego przekazu, jak również do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem wystawy
pokonkursowej.

………………………………………………..
(P ODP IS ZGŁASZAJĄ CEGO )

