Regulamin konkursu plastycznego

„Załuskowy Skrzat Rycerz”
1.
2.
3.
4.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Załuski.
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z gminy Załuski.
Czas trwania konkursu od 15 września 2014r. do 31 października 2014r.
Konkurs ma charakter indywidualny .
Każdy uczestnik wykonuje jedną pracę.
5. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy z dziedziny rysunku lub
malarstwa w formacie A4.
6. Nadesłane prace mają przedstawiać autorskie wyobrażenie postaci Załuskowego
Skrzata Rycerza.
7. Prace zgłoszone do konkursu powinny być rezultatem indywidualnej pracy ucznia.
8. Przesyłając zgłoszenie i pracę konkursową uczestnik zapewnia, że jest autorem oraz,
że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, a
także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo bezpłatnego wykorzystania prac do celów
promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnie z działalnością Organizatora.
10. Zgłoszenie do konkursu, traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku
z udziałem w Konkursie „Załuskowy Skrzat Rycerz” zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z póź. zmianami ).
11. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:
 Monika Bojanowska przewodnicząca,
 Urszula Szybińska - członek,
 Elżbieta Turkowska - członek
oceni prace pod względem następujących kryteriów:
 oryginalność i pomysłowość pracy,
 estetyka wykonania,
 samodzielności wykonania pracy,
 przekaz pracy
12. Prace wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym należy złożyć osobiście lub
przesłać w terminie do 31 października 2014r. na adres:
Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
z dopiskiem (Załuskowy Skrzat Rycerz)

13. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe:
I miejsce - tablet,
II miejsce - aparat fotograficzny,
III miejsce - mp4
14. Nadesłane prace i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
15. Ogłoszenie wyników konkursu w listopadzie 2014 r. Wyniki konkursu zostaną podane
do wiadomości publicznej na stronie Gminy Załuski www.zaluski.pl
16. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia dostępne są na stronie Gminy Załuski
www.zaluski.pl

Załącznik 1
Wzór karty zgłoszenia

KARTA ZGŁOSZENIA
do konkursu plastycznego „Załuskowy Skrzat Rycerz”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko i imię…………………………………………………
Adres……………………………………………………………...
Telefon……………………………………………………………
Szkoła…………………………………………………………….
Klasa……………………………………………………………...
Nazwisko i imię opiekuna………………………………………..

Oświadcza, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca
konkursowa jest wynikiem samodzielnej pracy.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
potrzeby konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133, poz.883 z
poź.zm).

………………………………
(podpis uczestnika konkursu)
………………………………
(podpis opiekuna)

