REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"BOŻONARODZENIOWA BOMBKA"
LUTOWISKA 2021
1. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Lutowiska 74A,
38-713 Lutowiska, tel. 13 461 0322
Przedmiotem konkursu jest wykonanie bombki bożonarodzeniowej prezentującej obrzędy,
zwyczaje i tradycje ludowe związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją dla
uczestników konkursu mogą być wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła
artystycznego oraz obrzędy i zwyczaje związane z tymi świętami.
2. Cele konkursu:
 Ukazanie piękna i pielęgnowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 Poznanie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu.
 Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych dzieci.
 Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności.
 Promowanie aktywności twórczej dzieci.
3. Miejsce złożenia prac konkursowych
 Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, Lutowiska 74A,
38-713 Lutowiska.

4. Terminy Konkursowe
 Prace należy dostarczyć w terminie 16 grudnia 2021r. do godziny 15:00.
 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas Świątecznego Apelu
w Zespole Szkół w Lutowiskach.

5. Warunki uczestnictwa:
 Udział w konkursie jest bezpłatny.
 Uczestnicy: dzieci mieszkające na terenie Gminy Lutowiska.
 Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną własnoręcznie ozdobioną bombkę
 Bombka zgłoszona do konkursu powinna spełniać następujące warunki:

1. Średnica nie większa niż 20cm.
2. Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.
3. Kształt bombki okrągły i przestrzenny.
4. Bombka musi posiadać zawieszkę umożliwiającą powieszenie na choince.
5. Bombka musi posiadać zawieszkę z imieniem i nazwiskiem autora, wiekiem oraz
miejscem zamieszkania.
6. Technika wykonania dowolna.
 Razem z pracą należy złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy.
 Zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie Facebook Ośrodka oraz Urzędu Gminy
w Lutowiskach.
 Uczestnik Konkursu oraz jego przedstawiciel ustawowy – przekazując pracę oświadcza, że
uczestnikowi przysługuje wyłączne autorskie prawo majątkowe do przekazanej pracy.
Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu ich autorom. Zgłoszenie prac do
Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa
własności egzemplarza pracy Konkursowej.
 Każdy z uczestników konkursu otrzyma dyplom i nagrodę za udział.
 Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzieży
uczęszczającej do szkoły podstawowej z terenu Gminy Lutowiska.
7. Ocena prac:
 Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody
w kategoriach wiekowych.
 Prace zostaną ocenione pod względem:
1. samodzielności i staranności wykonania,
2. nawiązania do tradycji świątecznej i akcentów regionalnych,
3. wrażeń artystycznych, oryginalności pomysłu,
4. estetyki pracy oraz trwałości konstrukcji,
5. walorów plastycznych
8. Postanowienia końcowe/Klauzula informacyjna
 Udział w Konkursie Plastycznym jest dobrowolny, bezpłatny i oznacza akceptację zapisów
niniejszego regulaminu.
 Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 Sytuacje nie objęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Każdy uczestnik Konkursu Plastycznego wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora podanych przez niego danych osobowych:
1) w celu organizacji konkursów – zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) i innych aktów wykonawczych;
2) rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są wyrazić pisemną zgodę na
wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie wyłączności wizerunku swoich dzieci oraz
swojego, utrwalonego podczas konkursów na fotografiach oraz zapisach wideo, który
będzie umieszczany:
a) na portalu społecznościowym Facebook Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach
https://www.facebook.com/goklutowiska/ oraz stronie internetowej Urzędu Gminy
w Lutowiskach www.lutowiska.pl,
c) w działaniach promocyjnych Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury
im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
Lutowiska 74A
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 0322, +48 501 799 092
e-mail:gok@lutowiska.pl

