KONKURS
„POCZTÓWKA Z RADYMNA”
Szczegółowy regulamin konkursu:
1.Organizator konkursu:
Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Radymna do
wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka z Radymna”.
2.Cele konkursu:
●

rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;

● rozwijanie
●

stworzenie możliwości własnych dokonań twórczych;

● ujawnienie
●

wrażliwości estetycznej;

talentów plastycznych i promocja uzdolnionych twórców;

pogłębienie wiedzy oraz popularyzacja walorów Radymna

3.Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Radymna w czterech
kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa 6-10 lat
II kategoria wiekowa 11-15 lat
III kategoria wiekowa 16-18 lat
IV kategoria wiekowa – dorośli (bez ograniczenia wiekowego)
4.Zasady uczestnictwa:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną kartkę, autorem kartki zgłoszonej do
konkursu może być tylko jedna osoba.
5.Forma:
technika dowolna (farby, kredki, technika mieszana, tempera, kolorowe tusze, collage i
inne)
●

●w

konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej

6.Format:
Wykonana kartka może mieć dowolny kształt. Format kartki nie może przekroczyć formatu
A4.

7.Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
● zgodność

z tematem;

●

pomysłowość i oryginalność formy;

●

estetyka wykonania;

● samodzielność

wykonania pracy.

8.Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Prace laureatów I miejsc we wszystkich kategoriach
zostaną wydane i rozprowadzone jako pocztówki przez Organizatora.
9.Sprawy organizacyjne:
● prace

zgłoszone do konkursu nie będą zwracane;

● sprawy

nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu;

● do

każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca: imię i nazwisko, data
urodzenia, adres zamieszkania oraz kategorię wiekową uczestnika (Załącznik nr 1);
● prace

powinny być złożone w siedzibie Organizatora – Miejski Ośrodek Kultury w
Radymnie (Biblioteka Miejska) ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno w terminie do
11.05.2018 r. do godz. 15:00. Po wskazanym terminie prace nie będą przyjmowane;
sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z organizatorem konkursu pod
numerem telefonu (16) 628-14-11.
●w

10.Zasady przyznawania nagród:
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwana dalej Komisją;
●

●

Komisję powołuje Organizator;

● Prace

nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję;

● Spośród

zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy (po jednej w
każdej kategorii) przyznając nagrodę rzeczową zwycięzcom;
● Decyzja

Komisji jest ostateczna i nieodwołalna;

do konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie osoba
uczestnicząca w konkursie oświadcza, że: przysługują jej wyłączne i nieograniczone prawa
autorskie nadesłanych prac oraz, że wszystkie osoby widniejące na pracach wyrażają zgodę
na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję;
● Przystępując

● Udziela

Organizatorom nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne
udostępnienie pracy przez Organizatora na potrzeby realizacji i promocji Konkursu;
●W

przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na
wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych prac oraz opublikowanie jej imienia i
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem
Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 27.05.2018 r. o godz. 16:00 na
scenie podczas „Dni Radymna”.
● Rozstrzygnięcie

Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika konkursu (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U.
Nr 133, poz. 833 ze zm.). Uczestnicy zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystania prac konkursowych oraz udzielają zezwolenia na rozpowszechnienie swojego imienia i nazwiska
oraz wizerunku, utrwalonego w związku z konkursem, do jego organizacji i promocji.

