Księżomierz, 15 maja 2018r

Regulamin Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży na plakat dotyczący
100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę
Tematyka konkursu
1. Celem konkursu jest:
 rozbudzanie postaw patriotycznych oraz podtrzymanie tradycji narodowych;
 poszerzenie wiedzy o niepodległości wśród dzieci i młodzieży;
 rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką;
 kształtowanie wrażliwości i wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne.
2. Organizator konkursu: Parafia Rzymskokatolicka w Księżomierzy we współpracy z Wójtem

Gminy

Gościeradów, Starostwem Powiatowym Kraśnik, Zespołem Szkół w Księżomierzy i Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Gościeradowie.

3.

Konkurs adresowany jest do uczniów:
klas: I-III oraz klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II-III gimnazjum.

4.

Warunki uczestnictwa:
 uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę - plakat zgodnie z tematem konkursu;
 w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy
Gościeradów;


udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu;



format prac plastycznych – wyłącznie A3;

 technika wykonania pracy (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, piórkiem, grafika,
grafika komputerowa, techniki mieszane itp.) jest dowolna; dopuszcza się tylko prace wykonane na
papierze. Nie będą dopuszczane do konkursu malowidła na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby,
prace z plasteliny;
 praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru: tytuł pracy, imię

i nazwisko, nazwa szkoły i klasa, do której uczęszcza uczestnik konkursu, telefon kontaktowy,
adres, imię i nazwisko opiekuna;
 do pracy każdy uczestnik dołącza oświadczenie (załącznik nr 1); w imieniu uczestników
niepełnoletnich, wszelkie oświadczenia woli składa osoba uprawniona do reprezentowania (rodzic,
opiekun prawny);
 prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

5. Ocena prac konkursowych:
 prace należy składać do 5 czerwca 2018 r. na adres:
Parafia Rzymskokatolicka w Księżomierzy
ul. Kościelna 35
23-275 Gościeradów
 o wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora;
 podczas oceny jury weźmie pod uwagę: umiejętność doboru tematu pracy, oryginalność, jakość
i staranność wykonania;
 spośród prac wybrane zostaną po trzy najlepsze prace w odpowiednich kategoriach wiekowych (I, II, III
miejsce);
 laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów, a pozostali dyplomy
uczestnictwa.
6. Ogłoszenie wyników konkursu:
 wyniki konkursu będą opublikowane w dniu 8 czerwca 2018 r. na stronie internetowej parafii;
 wernisaż wystawy pokonkursowej i uroczyste wręczenie nagród przewidziane jest podczas Przeglądu
Pieśni Maryjnej w dniu 10 czerwca 2018 r.;
 wybrane przez jury prace umieszczone zostaną na tablicach informacyjnych przy wejściu
do Sanktuarium, a także w innych ustalonych przez Organizatora formach (np. strony internetowe).
7. Postanowienia końcowe:
 prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę;
 rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie);
 wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.
Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

wykorzystania

prac

konkursowych

oraz

danych

i wizerunku autorów w materiałach promocyjnych oraz publikacji książkowej bez dodatkowej zgody autorów
oraz bez wypłacenia honorariów autorskich.
Nadesłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego
„Regulaminu konkursu” oraz deklarację, że praca jest wynikiem własnej twórczości i nie narusza praw osób
trzecich.

Załącznik nr 1
........................................................................
Miejscowość, data

Oświadczenie

Oświadczam, że:


jestem autorem/autorką załączonej pracy i posiadam do nich pełne majątkowe prawa autorskie,



przyjmuję warunki regulaminu konkursu,



wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 ze zm.),



wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych prac
w dowolnym czasie i formie dla celów promocyjnych Organizatora.

..................................................................
Podpis autora prac/ opiekuna prawnego

