REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE WYMARZONE FERIE ZIMOWE”

l. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
ll. Cel konkursu:
- kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
- modelowanie wrażliwości estetycznej,
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- odkrywanie przez uczestniczące dzieci własnych uzdolnień.
lll. Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Rymanów.
2. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. W
przypadku przesłania większej liczby prac, niż zostało to określone w
regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy
która podlegać będzie ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
3. Pracę konkursową należy wykonać w formacie A4 i A3 używając farb,
kredek, ołówka lub pasteli (z wyjątkiem technik nietrwałych oraz
komputerowych i przestrzennych).
4. Prac nie należy oprawiać i zaopatrywać w passe partout.
5. Praca konkursowa nie może być wcześniej nagradzana, publikowana i nie
może naruszać praw autorskich osób trzecich.
6. Prace przestrzenne, zbiorowe, niezgodne z regulaminem, przekazane po
wyznaczonym terminie lub niekompletne nie będą dopuszczone do konkursu.
7. Każda praca powinna być opisana czytelnie na odwrocie i zawierać:
a) imię i nazwisko uczestnika konkursu,
b) wiek, klasa,
c) imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego),
d) adres e-mail oraz nr telefonu rodzica (opiekuna prawnego).
8. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – klasa I – III,
II kategoria – klasa IV – VI,
III kategoria – VII – VIII.
9. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje komisja artystyczna
powołana przez Organizatora. Kryteria oceny stanowić będą:
- zgodność z tematem,
- oryginalny pomysł,
- staranność i jakość wykonania,
- estetyka pracy,
- samodzielność wykonanej pracy.

10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub listownie pod adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie
ul. Grunwaldzka 11
38-480 Rymanów
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 roku.
12. Dostarczenie przez uczestnika konkursu karty zgłoszeniowej oraz

wykonanej pracy uważane będzie za uznanie warunków niniejszego
regulaminu i oświadczeniem, że praca wykonana została osobiście.
Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz nieodpłatne publikowanie
wizerunku w celach informacyjnych i promocyjnych –zgodnie z art. 6
ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO).
13. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w
Rymanowie reprezentowany przez Dyrektora. Szczegółowa klauzula
informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu.
14. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator
konkursu.
15. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 134355067 lub
533881599.
IV. Nagrody
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe w konkursie.
V. Zakończenie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu będzie miało miejsce w ciągu dwóch tygodni licząc
od dnia 25 stycznia 2021 roku.
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
Organizatora konkursu.

