KONKURS NA OZDOBĘ CHOINKOWĄ
LUB STROIK BOŻONARODZENIOWY
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu
Samorządowa Instytucja Kultury KASZTELANIA zaprasza najmłodszych mieszkańców
gminy Kije do udziału w konkursie plastycznym na wykonanie OZDOBY CHOINKOWEJ LUB
STROIKA BOŻONARODZENIOWEGO.

Podpisane na odwrocie prace z numerem telefonu autora należy składać do dnia 14.12.2015 r.
w sekretariacie SIK KASZTELANIA ( od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30)
2. Cele konkursu:
* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
* rozwijanie wrażliwości estetycznej;
3. Temat:
Tematem konkursu jest wykonanie dowolnej ozdoby choinkowej lub stroika
bożonarodzeniowego. Zadaniem uczestników jest poprzez swoje prace przedstawienie nastroju
oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany najmłodszych mieszkańców gminy Kije.
Kategorie uczestników i rodzaj prac:
 I Grupa /wykonanie ozdoby choinkowej/ - dzieci w wieku przedszkolnym oraz
uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej
 II Grupa /wykonanie stroika bożonarodzeniowego/ - uczniowie z klas IV-VI szkoły
podstawowej
5. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę.
2. Autorem pracy zgłoszonej do Konkursu może być osoba lub grupa osób.

6. Forma:
Technika dowolna (farby, kredki, techniki mieszane i inne).
W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem;
* pomysłowość i oryginalność formy;
* estetyka wykonania.
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi
w terminie podanym wcześniej przez Organizatora oraz zostanie zamieszczone na stronie
internetowej www.kasztelania.kije.pl
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane.
11. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
12. Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwaną dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.
5. Autorzy najlepszych prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród specjalnych.
7. Autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nieograniczone prawa autorskie do
przygotowanych prac.
8. Informacja o terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana w stosowym czasie.
Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych:
1. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na SIK Kasztelania swoje prawa majątkowe do
zaprezentowanych prac w celu wykorzystania ich przez SIK Kasztelania w sposób
nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania na wszelkich możliwych formach / foto, audio, video itp. /
- wprowadzenia do obrotu i pamięci komputera oraz internetu
- publicznego prezentowania
2. Uczestnicy konkursu udzielają zezwolenia rozpowszechniania swojego wizerunku
utrwalonego za pomocą wszelkich technik w związku z udziałem w konkursie.
3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SIK
Kasztelania na potrzeby organizacji konkursu w tym na umieszczenie ich na stronach
internetowych Urzędu Gminy w Kijach i SIK Kasztelania.

