REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA „NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ”
1. Organizatorami konkursu są Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń oraz Zespół
Szkół w Krzywiniu.
2. Celem konkursu jest:


propagowanie zwyczaju ubierania choinki i kultywowanie obrzędowości Świąt
Bożego Narodzenia,



rozwijanie

wrażliwości

estetycznej

oraz

uzdolnień

plastycznych

dzieci

i młodzieży,


łączenie tradycyjnych technik rękodzielniczych oraz nowoczesnych technologii
do kultywowanie tradycji.

3. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz
gimnazjów z terenu Gminy Krzywiń.
4. Zadanie konkursowe:
1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie ozdoby choinkowej w formie
plastycznej pracy przestrzennej (tj.wykończona z każdej strony) w różnorodnych
technikach i rozmiarach, kierując się tematem konkursu. W konkursie nie mogą brać
udział prace na podstawce.
2) Każda praca powinna być zaopatrzona w solidnie przymocowaną „zawieszkę”,
umożliwiającą zawieszenie ozdoby na gałązce choinki.
3) Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince.
4) Maksymalna ilość ozdób zgłoszonych przez jednego uczestnika to 5 sztuk.
5) Technika wykonywania prac jest dowolna, liczy się kreatywność, różnorodność
technik plastycznych, estetyka wykonania.
6) Do każdej pracy powinna być załączona, w sposób umożliwiający identyfikację, karta
informacyjna

zawierająca

imię

i

nazwisko

uczestnika

konkursu,

wiek,

przedszkole/szkoła, klasa, telefon rodzica/opiekuna prawnego.
7) Prace należy przynieść osobiście do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń
w siedzibie głównej w Krzywiniu lub w filiach bibliotecznych w Bieżyniu, Jerce
i Lubiniu lub wysłać (bezpiecznie zapakowane) na adres: Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Krzywiń ul. Kasztelańska 1, 64-010 Krzywiń, w nieprzekraczalnym terminie
do 5.12.2018 r. (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data wpływu).

8) Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających
czyjąś godność lub promujących przemoc.
9) Wszystkie prace złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora. Prace
konkursowe nie będą zwracane i zostaną wykorzystane do wspólnego ubierania
choinek podczas Jarmarku Świątecznego.
10) Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie
prezentowaną. Autorem danej pracy może być tylko jedna osoba, w przypadku
przedszkolaków dopuszcza się pomoc rodzica.
5. Dane osobowe uczestników konkursu będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń na postawie zgody wyrażonej przez
rodziców/opiekunów prawnych przedszkolaków oraz uczniów klas szkół podstawowych
i gimnazjów, wyłącznie w związku z wykonaniem niniejszego Regulaminu. Każdy
z uczestników (jego rodzice/opiekunowie prawni) mają prawo wglądu do swoich danych
oraz ich poprawiania.
6. Do prac należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka
w konkursie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 1 do niniejszego
Regulaminu).
7. Ocena prac:
1) Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, która nagrodzi trzy
najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych:


przedszkolacy,



uczniowie kl. I-III szkoły podstawowej,



uczniowie kl. IV –VIII szkoły podstawowej/gimnazjum.

2) Prace zostaną ocenione w zakresie:


zgodności z tematem,



pomysłowości i oryginalności,



jakości i estetyki wykonania,



różnorodności zastosowanych środków plastycznych.

3) Werdykt jury jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz nieprzyznania wszystkich
nagród.
4) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w mediach, na stronach
internetowych Organizatorów oraz profilach w mediach społecznościowych.

5) Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 9.12.2018 r.
około godz. 15.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Krzywiniu podczas Jarmarku
Świątecznego.
8. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników
na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji na
stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych).
9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację
warunków niniejszego regulaminu.
10. Informacje związane z konkursem można uzyskać pod numerem 65 5170 611.
11. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież pracy.
12. Przekazanie ozdoby choinkowej na konkurs jest równoznaczne ze złożeniem przez
rodzica/opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia (załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu), że:
a) dziecko/podopieczny jest autorem przekazanej pracy oraz że osoby trzecie nie będą
kierować przeciwko Organizatorowi konkursu roszczeń związanych z naruszeniem ich
praw autorskich.,
b) udziela

Organizatorowi

w

imieniu

niepełnoletniego

autora

nieodpłatnej

i nieograniczonej w czasie i terytorialnie zgody na wykorzystanie pracy konkursowej
na następujących polach:
 druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie,
 upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających
się do upowszechnienia (CD, nośniki elektroniczne, itp.),
 wspólnego ubrania choinek podczas Jarmarku Świątecznego, które będą
prezentowane w czasie i miejscach wyznaczonychprzez Organizatorów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej liczby prac;
b) odwołania konkursu bez podania przyczyny;
c) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.
14. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną część Regulaminu.

