REGULAMIN
KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Wzgórze Przyjaźni
PROGRAM KONKURSU:
9 marca 2018 - ostateczny termin składania prac
11 marca 2018, godz. 12:00 (Gminny Ośrodek Kultury w Tarnawatce) – rozstrzygnięcie
konkursu, wręczenie nagród laureatom i uczestnikom konkursu
CELE KONKURSU:
1. Rozbudzanie szeroko pojmowanych zainteresowań plastycznych.
2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki.
3. Promocja osób utalentowanych plastycznie.
WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ KRYTERIA OCENY:
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież szkolna.
2. Zainteresowani udziałem w konkursie powinni złożyć swoją pracę wraz z kartą zgłoszenia
(załącznik nr 1 do regulaminu) w terminie do 9 marca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Tarnawatce lub Urzędzie Gminy Tarnawatka.
3. Tematyka prac dotyczy popularnego Święta Zakochanych (Walentynek). Format pracy nie
powinien przekraczać A3, technika ich wykonania jest dowolna.
4. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
5. Przy ocenie prac komisja będzie brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu,
estetykę wykonania, wkład pracy autora, oryginalność pomysłu, samodzielność wykonania.
6. Komisja oceni prace w pięciu kategoriach wiekowych:
I kategoria: 3 – 6 lat
II kategoria: 7 – 9 lat
III kategoria: 10 – 13 lat
IV kategoria: 14 – 34 lat
V kategoria: 35 – 100 lat
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkie
dyplomy i nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu konkursu 11 marca 2018 roku o godz. 12:00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce.
7. Wyniki konkursu dodatkowo zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej
www.tarnawatka.pl. najpóźniej do 14 dni od ogłoszenia wyników.
8. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Praca konkursowa powinna mieć dołączony załącznik nr 1 do regulaminu zawierający dane
uczestnika konkursu, zgodę na udział w projekcie oraz zgodę na udział w projekcie i nieodpłatne
wykorzystanie wizerunku.
2. Po rozstrzygnięciu konkursu wszystkie kartki walentynkowe będzie można oglądać na wystawie
pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce przez cały miesiąc, po tym czasie
autorzy prac będą mogli je odebrać.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

KARTA ZGŁOSZENIOWA
NA KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ
Imię i nazwisko uczestnika
Data urodzenia
Kategoria wiekowa
Rodzic/opiekun prawny*
Telefon kontaktowy
Adres

Ja niżej podpisany/a deklaruję mój udział/udział mojego dziecka** w projekcie pn. „DZIECIAKI
GÓRĄ! – ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
projektu „DZIECIAKI GÓRĄ! – ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH” zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 922).
………………………………………………….
Oświadczam, że zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 z póź. zm.) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka** zarejestrowanego podczas realizacji projektu
„DZIECIAKI GÓRĄ! – ZAJĘCIA DLA NAJMŁODSZYCH”. Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć na
stronach internetowych w celu promowania przedsięwzięć ujętych w projekcie.
………………………………………………….
Zgłoszenie należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnawatce bądź do sekretariatu Urzędu
Gminy Tarnawatka do dnia 9 marca 2018 r.
*- uzupełnić w przypadku kategorii wiekowej I-IV
** - niepotrzebne skreślić
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