Konkurs plastyczny „Kobieta, która mnie inspiruję”
REGULAMIN
§1
ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu plastyczno-artystycznego „Kobieta, która mnie inspiruję” zwanego dalej
„Konkursem” jest Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie.
§2
CEL KONKURSU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozwijanie i promowanie talentów plastyczno- artystycznych.
Kształcenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami artystycznymi.
Rozwijanie zdolności manualnych.
Pobudzanie dziecięcej radości.
Kultywowanie tradycji.
Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości
moralne.
7. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka.
§3
TEMATYKA KONKURSU
Tematem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej przedstawiającej kobietę, która ma
szczególne znaczenie w życiu dziecka. Może to być np. osoba bliska, ulubiony sportowiec, piosenkarka,
aktorka lub bohaterka ulubionej książki. Na odwrocie należy napisać kogo przedstawia rysunek oraz
zamieścić krótki opis z uzasadnieniem „Czemu wybraliśmy właśnie tę kobietę”.
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§4
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego Regulaminu.
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
Konkurs organizowany jest dla dzieci 2-18 lat
Dopuszczalna technika wykonania praca: rysunek, grafika, malarstwo, collage, kompozycja
płaska.
Prace nie mogą być grupowe.
Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
Organizator nie przewiduje zwrotu nadesłanych prac.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechnianiem.
Zgłoszenia osób niepełnoletnich do konkursu mogą dokonać jedynie rodzice lub
opiekunowi prawni dziecka na karcie zgłoszenia dziecka, która jest załącznikiem nr 1 do
Regulaminu

11. Zgłoszenie dziecka do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
rodziców/opiekunów prawnych i dziecka.
12. W konkursie mogą uczestniczyć osoby z terenu Gminy Stanisławów oraz dzieci
uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie gminy.
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§5
PRZEBIEG KONKURSU
Pracę konkursowe podpisujemy: imie_nazwisko
Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową mogą zostać zeskanowane (w kolorze
w rozdzielczości min. 200 dpi ) lub sfotografowane i przesłane w formie elektronicznej w
formacie jpg, png lub pdf. Łączny rozmiar wysyłanej wiadomości e-mail na gok@stanislawow.pl
nie powinien przekraczać 10 MB.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową można również dostarczyć
w zaklejonej i opisanej kopercie - ,, Kobieta, która mnie inspiruję ’’ – do Gminnego Ośrodka
Kultury w Stanisławowie lub zostawić w skrzynce podawczej.
Termin dostarczenia prac konkursowych: 05.03.2021 r. godzina 16.00.
Ogłoszenie wyników i publikacja prac nastąpi 8.03.2021 r.
§6
KRYTERIA OCENIANIA/NAGRODY

1. Prace będą oceniane pod względem ogólnego odczucia artystycznego staranności,
pomysłowości, włożonej pracy, samodzielności oraz ciekawego opisu dołączonego o do pracy
2. Spośród uczestników Komisja oceniająca wyłoni laureatów 1-go, 2-go i 3-go miejsca
3. Laureaci wytypowani przez Jury Konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Jury może przyznać również wyróżnienia.
§7
WARUNKI KOŃCOWE
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest:
1. karta zgłoszeniowa dziecka i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych – załącznik nr 1 do Regulaminu,
2. Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach konkursu ,, Kobieta,
która mnie inspiruję” – załącznik nr 2 do Regulaminu.

