Regulamin Konkursu
pt. „Święta na Biskupiźnie”
§1
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji im. Jana z Domachowa
Bzdęgi w Krobi ul. Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia.
§2
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
−
−
−
−

Kultywowanie lokalnych tradycji okresu Świąt Bożego Narodzenia;
Rozbudzenie kreatywności i ekspresji plastycznej dzieci, młodzieży i dorosłych;
Promowanie lokalnych talentów plastycznych poprzez umożliwienie prezentacji
twórczości szerszemu kręgowi odbiorców;
Promowanie oraz wzmacnianie identyfikacji lokalnej poprzez wprowadzenie
elementu tradycji Biskupizny do prac konkursowych.
§3
UCZESTNICY KONKUSU

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Krobia;
2. Organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe odpowiadające konkretnym
zadaniom konkursowym:
− 5-14 lat – KARTKA ŚWIĄTECZNA
− 5-14 lat – OZDOBA CHOINKOWA
− Od 15 lat wzwyż – EKO STROIK ŚWIĄTECZNY
§4
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Konkurs polega na wykonaniu i dostarczeniu do oceny prac: (kartki świątecznej,
ozdoby choinkowej lub świątecznego stroika) nawiązujących do tradycji
bożonarodzeniowych z uwzględnieniem elementów tradycji Biskupizny.

− KARTKA ŚWIATECZNA – technika oraz forma dowolna, nie większa niż A5
(kartka A4 złożona na pół);
− OZDOBA CHOINKOWA - technika dowolna, forma przestrzenna, wielkość
umożliwiająca zawieszenie ozdoby na choince;
− EKO STROIK ŚWIATECZNY - technika dowolna, forma przestrzenna,
z różnorodnych materiałów naturalnych oraz okazów przyrodniczych: traw,
gałązek drzew iglastych, brzozowych, szyszek, mchu, kory, sznurka, rafii
i innych materiałów dekoracyjnych w naturalnych kolorach, (dopuszcza się
użycia świec);
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wykonania pracy samodzielnie
i własnoręcznie po 1 z wybranej kategorii;
3. Każda
praca
powinna
posiadać
dołączoną
kartkę
z
imieniem
i nazwiskiem autora, wiekiem oraz ewentualną nazwą szkoły/przedszkola;
4. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dołączenie wypełnionej karty
zgłoszeniowej (załącznik do regulaminu) zawierającej: w przypadku małoletnich zgody
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych
oraz klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgody na wykorzystanie
i udostępnienie dostarczonej pracy, numeru kontaktowego lub adresu e-mail;
UWAGA!
Prosimy nie naklejać kart zgłoszeniowych do prac. Należy je dostarczyć wraz z pracą
w kopercie z dopiskiem „Konkurs „Święta na Biskupiźnie” – zgłoszenie”.
5. Udział w konkursie biorą wszystkie prace złożone osobiście lub nadesłane pocztą do
dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 16:00 w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji
w Krobi im. Jana z Domachowa Bzdęgi, ul Powstańców Wlkp. 27, 63-840 Krobia wraz
z wymaganymi załącznikami;
6. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą uczestnika na opublikowanie imienia
i nazwiska oraz jego wizerunku na stronie internetowej Organizatorów konkursu oraz
w lokalnych mediach, a w przypadku laureatów również osób towarzyszących mu przy
odbieraniu nagrody. Osoby składające zgłoszenie w ramach konkursu wyrażają zgodę
na przetwarzanie przez Organizatorów swoich danych osobowych wyłącznie na
potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia
i promocji .
7. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone do konkursu zostały wykonane
osobiście przez zgłaszającego. Przekazanie pracy konkursowej oznacza jednocześnie,
że przekazujący oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich (w szczególności
praw majątkowych i autorskich).
8. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą wziąć udział w konkursie za pisemną
zgodą opiekuna prawnego. Powyższa zgoda powinna obejmować również zgodę na
postanowienia niniejszego regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika oraz warunki na korzystanie przez Organizatorów
z wizerunku uczestnika

9. Przy nadsyłaniu prac pocztą prosimy o dokładne ich zabezpieczenie by prace nie uległy
zniszczeniu podczas transportu;
10. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających
wymogów niniejszego regulaminu.
§5
CZAS TRWANIA I KRYTERIA OCENY KONKURSU
1. Konkurs trwa do 16 grudnia 2020 r. do godz. 16:00;
2. Prace dostarczone po terminie nie będą podlegały ocenie;
3. Organizator przewiduje następujące kategorie wiekowe w ocenie prac: 5-8 lat, 9-11 lat,
12-14 lat oraz od 15 lat wzwyż;
4. Kryteria oceny pracy: samodzielność wykonania, walory plastyczne, oryginalność
pomysłu, dobór i wykorzystanie różnych materiałów, wkład pracy, efekt końcowy;
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia 2020 r. na stronie internetowej oraz
Facebook’owym profilu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi, gdzie
wszystkie prace wezmą udział w wystawie online;
6. Prace oceni powołana przez Organizatora niezależna komisja konkursowa;
7. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
§6
NAGRODY
W zależności od tematyki prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie
prawo do przyznania nagród rzeczowych oraz dyplomów w jednej lub kilku
kategoriach. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani indywidualnie.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Autorzy nie będą mieli możliwości odbioru swoich prac po rozstrzygnięciu
konkursu;
2. Uczestnicy wyrażają zgodę i zapewniają Organizatorowi konkursu nieograniczone
w czasie i przestrzeni prawo do korzystania z przesłanych na konkurs prac, w tym
do ich prezentowania oraz wykorzystywania w publikacjach w wersji
elektronicznej i drukowanej;
3. Załącznikami do regulaminu są: karta zgłoszeniowa wraz ze zgodą rodziców oraz
zgodą na przetwarzanie danych osobowych, klauzula RODO
;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn
niezależnych od niego;

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów Regulaminu, bez podania
przyczyny; informacja o zmianach zostanie podana na stronie internetowej oraz
Facebook’owym profilu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Krobi;
6. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

