Regulamin konkursu plastycznego
„Zamek w Białogrądach”
§1
Organizator konkursu:
1)Organizatorami konkursu są:
1) Ewelina Ajdyn, Koszarowka, ul. Spacerowa 14, 19-200 Grajewo,
2) Wojewodzki Osrodek Animacji Kultury w Białymstoku.
2) Konkurs organizowany jest w ramach realizacji projektu „Wariacje kulturalne”,
organizowanego przez WOAK w ramach projektu Podlaski Pomost Kultury,
dofinansowanego ze srodkow finansowych Narodowego Centrum Kultury w ramach
programu Bardzo Młoda Kultura.
§2
Uczestnicy konkursu
1) Uczestnikami konkursu plastycznego mogą byc dzieci i młodziez do 18 roku zycia
zamieszkujące teren Gminy Grajewo.
2) Zgłoszen udziału w konkursie dokonuje rodzic/opiekun prawny uczestnika konkursu
na podstawie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu. Z chwilą podpisania formularza zgłoszeniowego rodzic/opiekun wyraza zgodę
na uczestnictwo jego dziecka w konkursie, gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka przez organizatorow na potrzeby konkursu zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.
922) oraz akceptuje Regulamin konkursu.
§3
Prace konkursowe – konkurs plastyczny
1) Pracą konkursową jest wizerunek zamku w Białogrądach wykonany samodzielnie
przez uczestnika konkursu.
2) Prace mogą byc wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołowek, kredka, pastele,
farby plakatowe, wycinanki, bibuła itp.).
3) Prace powinny byc wykonane na papierze typu brystol w formacie od A4 do A3.
4) Kazdy uczestnik moze zgłosic tylko jedną pracę.
5) Udział w konkursie jest bezpłatny.
6) Prace nadesłane na Konkurs muszą byc pracami własnymi, nigdzie wczesniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Złozeniem pracy w
Konkursie jest jednoznaczne ze złozeniem deklaracji o tych faktach.
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7) Praca konkursowa nie moze naruszac praw osob trzecich, przepisow prawa oraz musi
byc zgodna z normami obyczajowymi.
8) Przystąpienie do konkursu jest rownoznaczne z oswiadczeniem, ze uczestnik posiada
pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy oraz, ze praca konkursowa nie
narusza praw osob trzecich.
§4
Termin i miejsce zgłaszania prac konkursowych
1)Prace powinny byc dostarczone od 18.09.2017 r. do 25.09.2017 r. do godziny 15:00.
2)Prace konkursowe (opisana praca na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika
konkursu) wraz z załącznikiem (Formularz zgłoszeniowy) nalezy dostarczyc na adres:
Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokoj nr 16.
§5
Zasady wyboru laureatów konkursu
1)Oceny prac dokona Komisja konkursowa,
2)Komisja przy ocenie prac wezmie pod uwagę:
 walory artystyczne;
 oryginalnosc podejscia do tematu;
 wartosc merytoryczną i walory edukacyjne;
 technikę wykonania.
3)Komisja przyzna trzy nagrody.
4) Z obrad Komisji konkursowej zostanie sporządzony protokoł.
§6
Nagrody
1) Nagrodami w konkursie będą między innymi: głosnik bezprzewodowy, słuchawki
nauszne, PowerBank itp.
2) W momencie otrzymania nagrody opiekun uczestnika konkursu jest zobowiązany
podpisac pokwitowanie jej odebrania.
§7
Podsumowanie konkursu
1) Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagrod odbędzie się 28.09.2017 r. na sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Grajewo o godz. 15:30.
§8
Postanowienia końcowe
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1) Nadesłane na konkurs prace stają się własnoscią Organizatora.
2) Prace nie będą zwracane.
3) Z chwilą nadesłania prac na Organizatora przechodzą prawa autorskie majątkowe
do prac na wszelkich polach eksploatacji oraz prawa zalezne do tych prac.
4) Organizatorzy będą udostępniali dzieło na podstawie wolnych licencji Creative
Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach w brzmieniu
dostępnym na stronie http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/.
5) Więcej informacji udziela Ewelina Ajdyn, nr tel. 86 273 01 52, oraz na stronie
www.gminagrajewo.pl

Działanie realizowane w ramach projektu Wojewodzkiego Osrodka Animacji
Kultury w Białymstoku „Podlaski Pomost Kultury”, będącego częscią programu „Bardzo
Młoda Kultura”, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury.
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