REGULAMIN KONKURSU
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA
Z MOTYWEM GMINY SITKÓWKA-NOWINY

§ 1. Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Gminny
Ośrodek Kultury „Perła” w Nowinach.
Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Gminy SitkówkaNowiny.
§ 2. Cele konkursu
- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
- rozwijanie wrażliwości artystycznej,
- kształtowanie szacunku do tradycji,
- pogłębianie wiedzy na temat symboliki Bożonarodzeniowej.
§ 3. Zasady konkursu
• Konkurs będzie oceniany przez jury w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria od 6-13 lat
II kategoria od 14-18 lat
III kategoria od 18 lat i wyżej
według następujących kryteriów: walory artystyczne, kreatywność,
oryginalność, nawiązanie do tradycji, estetyka wykonania.
• Konkurs polega na wykonaniu kartki świątecznej własnego autorskiego
pomysłu, dowolną techniką (malowanie, haftowanie, rysowanie, grafika,
itp.).
• Jury oceniać będzie oryginalność, estetykę prac, nawiązanie do tradycji
i wykorzystanie materiałów naturalnych.
• Kartka świąteczna formatu A5 (148 x 210mm), powinna zawierać
dowolny akcent Gminy Sitkówka Nowiny.

• Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną prace plastyczną.
• Każda praca powinna być wykonana przez jednego autora.
• Każda praca powinna zostać podpisana na odwrocie kartki: Imię i
Nazwisko, Kategoria wiekowa, telefon kontaktowy, oraz
oświadczenie uczestnika potwierdzające jego prawa autorskie do
wykonanej pracy.
• Organizator powoła komisję konkursową. Werdykt komisji konkursowej
jest ostateczny i nieodwołalny.
• Najlepsze prace zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
§ 4. Terminy
Prace konkursowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury PERŁA
w Nowinach, w nieprzekraczalnym terminie do 12 grudnia 2017 r. do
godz. 14.00
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas III Nowińskiego Kiermaszu
Bożonarodzeniowego 16 grudnia 2017 r. ok. godz. 11.30 na Placu przed
Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny.
§ 5. Terminy
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych na potrzeby konkursu. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele promocyjne
wzorów kartek świątecznych.
Szczegółowe informacje w sprawie konkursu pod numerem tel. 41 346 52
60 wew. 9 lub 3.

Załącznik nr 1 do regulaminu „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA
Z MOTYWEM GMINY SITKÓWKA-NOWINY” 2017 r.
Nowiny, dn. ………………………………..

Oświadczenie
Oświadczam, że wykonana przeze mnie praca nie narusza dóbr i praw osób
trzecich oraz, że posiadam pełnie praw autorskich do wykonanej pracy
i przenoszę je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji
i/lub innego rozpowszechniania. Oświadczam, że przenoszę nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe do wykonanej pracy na rzecz Organizatora
na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie
techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach
internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych, bez względu
na sposób ich zwielokrotniania i wprowadzania do obrotu.

………………………………………………….
Imię i nazwisko

