REGULAMIN
I GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”
INFORMACJE OGÓLNE:
Organizatorem konkursu jest Lokalny Ośrodek Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu, Zgłobieo
77. Celem głównym konkursu jest przybliżenie dzieciom postaci Św. Jana Pawła II w związku
z przypadającym w 2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły (18 maja 2020r.) oraz
ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem Świętego Jana Pawła II.
Ponadto celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności
twórczych dzieci, jak również promowanie młodych talentów plastycznych i artystycznych.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Boguchwała.
Termin składania prac odbywa się w okresie od 30 kwietnia 2020 roku do 14 maja 2020
roku – drogą elektroniczną.
I. ZADANIA KONKURSU
1. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej o tematyce zgodnej z nazwą
oraz celem konkursu tj. mającą przybliżyd wizerunek Św. Jana Pawła II, wydarzenia związane z jego
pontyfikatem, odbyte podróże oraz inne okoliczności związane z życiem Karola Wojtyły.
2. Pracę konkursową należy wykonad ręcznie na papierze, dowolną techniką, która nie będzie
przestrzenna, np. farbami, kredkami, ołówkiem, itp.
3. Pracę konkursową należy wykonad w formacie A4 (tj. 29,7 cm szerokości i 21 cm wysokości).
4. Prace powinny byd wykonane przez jednego autora - samodzielnie, bez pomocy osób trzecich.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosid tylko jedną pracę.
W Konkursie mogą brad udział jedynie te prace konkursowe, które nie zostały wcześniej nigdzie
opublikowane i nie wygrały żadnego innego konkursu plastycznego.
5. Praca konkursowa powinna byd dostarczona do Organizatorów drogą elektroniczną na adres:
lok.wspolnota@gmail.com w postaci zdjęcia wykonanego w dobrej jakości lub skanu.
6. Wypełnione i podpisane załączniki nr 1,2,3 należy dołączyd i przesład wraz z wykonaną pracą
plastyczną.
7. Brak wypełnionych załączników dyskwalifikuje uczestnika.
8. Prace zgłoszone lub wykonane niezgodnie z regulaminem lub otrzymane po terminie nie będą
oceniane.
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II. KRYTERIA OCENY I WRĘCZANIE NAGRÓD
1. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: dzieci w wieku 6-9 lat
II kategoria: dzieci w wieku 10-15 lat
III kategoria: młodzież w wieku 16-18 lat
2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
a. zgodnośd prac z tematyką konkursu
b. oryginalnośd pracy
c. samodzielnośd
d. walory artystyczne
3. W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody rzeczowe za
zajęcie I, II i III miejsca.
4. Komisja Konkursowa będzie mogła wyróżnid częśd prac przyznając ich autorom także nagrody
rzeczowe. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
6. Ogłoszenie wyników odbędzie się 18.05.2020r. - w dniu przypadającym na 100 rocznicę urodzin
Św. Jana Pawła II.
7. Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Lokalnego Ośrodka Kultury
„Wspólnota” w Zgłobniu http://lokzglobien.stronakultury.pl/ oraz na stronie Gminy Boguchwała
https://boguchwala.pl/
8. W związku z obecną sytuacją panującą w naszym kraju – uczestnicy będą poinformowani
telefonicznie w sprawie wręczenia nagród.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożnośd odbioru nagrody z przyczyn leżących
po stronie Uczestnika Konkursu.
III. POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Dane osobowe uczestników są przetwarzane zgodnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony
danych osobowych, która określa rodzaj danych oraz zakres ich przetwarzania (załącznik nr 3 do
Regulaminu).
2. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad udziału w Konkursie zawartych w Regulaminie.
3. Zgłoszenie do Konkursu jest bezpłatne.
4. Organizatorzy nie ponoszą kosztów poniesionych przez uczestników konkursu.
5. Organizator nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną
przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie lub w wyniku przyznania lub nieprzyznania
mu nagrody.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.
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