REGULAMIN KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2020r.

1) Organizatorem Konkursu Bożonarodzeniowego 2020r. w Wielgomłynach jest GOKiS
Wielgomłyny. Patronat honorowy objęła Wójt Gminy Wielgomłyny.
2) Powołanie konkursu ma na celu:
1. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców gminy
Wielgomłyny.
2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej.
3. Pobudzanie do poszukiwań nowych form plastycznych a także zapoznania i czerpania
inspiracji z dorobku artystycznego kultury regionu.
4. Pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych i budowanie pozytywnego nastroju
okołoświątecznego.
3) Kategorie zadań konkursowych:
1. Kartka Świąteczna:
1. klasy 0-3
2. Ozdoba choinkowa:
1. klasy 0-3
2. klasy 4-8
3. młodzież i dorośli
3. Stroik bożonarodzeniowy:
1. Klasy 4-8
2. Młodzież i dorośli
4) Wymogi przyjęcia prac konkursowych:
1. Kartka świąteczna:
Technika dowolna, format nie większy niż kartka A5
2. Ozdoba choinkowa:
Technika i kształt dowolne, ozdoba powinna mieć element umożliwiający zawieszenie
na gałązce choinki, wymiary bez zawieszki max. 21x15 cm
3. Stroik bożonarodzeniowy:
W formie okrągłej lub w formie wieńca o średnicy zewnętrznej nie większej niż 45
cm, z miejscem na świecę, preferowane wykorzystanie materiałów naturalnych
i ekologicznych.
5) Warunki uczestnictwa.
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Gminy w Wielgomłyny spełniający
wymogi konkursu tzn. terminowe dostarczenie prac wraz z kartą zgłoszenia
w wybranej przez siebie kategorii. Uczestnik może złożyć max. 2 prace po jednej
z każdej dostępnej kategorii.
6) Termin składania prac.
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia uczestnicy składają w GOKiS Wielgomłyny, pokój nr 5
w terminie do 04.12.2020r. do godziny 16:00.
2. Posiedzenie komisji odbędzie się w ciągu tygodnia od zakończenia przyjmowania
prac.

3. Ogłoszenie wyników 11.12.2020r.telefonicznie oraz za pośrednictwem strony
internetowej.
4. Wręczenie nagród 15.12.2020r. w budynku GOKiS (w zależności od sytuacji
epidemiologicznej).
7) Ocena prac konkursowych.
1. W celu dokonania oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, która wyłoni
laureatów konkursu.
2. W każdej kategorii Komisja jurorów oceniać będzie:
a) Estetykę wykonania 1-5 pkt
b) Oryginalność użytych materiałów 1-5 pkt
c) Stopień trudności 1-5 pkt
d) Ogólny wyraz artystyczny i nawiązanie do tematyki świątecznej 1-5 pkt.
Maksymalna liczba punktów: 20.
Praca zawierające elementy niezgodne z Regulaminem nie będą oceniane.
Ocenie podlegają tylko prace terminowo złożone i zarejestrowane do konkursu.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody za I, II, III miejsce.
Organizator zastrzega sobie inny podział nagród.
Decyzja Komisji jest niepodważalna i ostateczna.
Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu a wyniki zostaną podane
do wiadomości na stronach internetowych GOKiS i Gminy Wielgomłyny a także
za pośrednictwem tablic informacyjnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania prac zgłoszonych do konkursu.
10. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
w transporcie.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8) Postanowienia ogólne.
1. Do konkursu zgłaszane są tylko prace własnego autorstwa.
2. Za uczestnictwo w konkursie organizator nie pobiera opłat.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, którego treść jest
do wglądu w siedzibie GOKiS w Wielgomłynach.
9) Postanowienia końcowe.
1. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich
do prac na rzecz Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa
w art. 50 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz.U. w 1994r., nr 24., poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego
typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora w celach niezbędnych do przeprowadzenia konkursu,
ogłoszenia wyników i promocji Konkursu.
3. Uczestnik ma prawo do wglądu, weryfikacji, edycji swoich danych osobowych.
W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych uczestnikom przysługuje prawo
do kontaktu mailowego pod adresem: iod@wielgomlyny.pl
4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.
5. W zakresie spraw nieuregulowanych Regulaminem decyduje Dyrektor.

