Regulamin konkursu plastycznego: „Pocztówka z Kocka”
ORGANIZATOR: Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku

CELE KONKURSU:
• budowanie więzi i postawy obywatelskiej z miasteczkiem Kock;
• kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z „Piknikiem z Księżną
Jabłonowską”;
• promowanie regionu, miasta i sztuk plastycznych;
• realizacja własnych twórczych pomysłów;
• rozwijanie umiejętności obserwacyjno-wizualizacyjnych.
TEMAT:
Projekt pocztówki Kocka, przedstawienie walorów miejsca (zabytki, walory przyrodnicze),
promowanie miasta Kock.
TECHNIKA:
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe,
akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, kolaż) lub w wybranym graficznym programie
komputerowym (obowiązuje format JPG). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne
płaskie.
FORMAT: maksymalnie 100x70
UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, uczniów szkół
średnich, dorosłych oraz seniorów
KATEGORIA:
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
- przedszkolaki;
- klasy I-III szkoły podstawowej;
- klasy IV-VI szkoły podstawowej;
- klasy VII-VIII szkoły podstawowej;
- klasy szkół średnich, osoby dorosłe i seniorzy;
OPIS PRAC:
Prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem i zawierać następujące informacje:
imię i nazwisko autora, klasa, wiek, miejscowość, adres, nr telefonu, adres e-mail, podpis prawnego
opiekuna w przypadku zgłoszeń osób niepełnoletnich.
NAZWISKO i IMIĘ
KLASA, WIEK
TYTUŁ PRACY

TECHNIKA WYKONANIA
ADRES, E-MAIL, nr TELEFONU
PODPIS OPIEKUNA PRAWNEGO

W przypadku braku wymaganych informacji o autorze praca nie będzie oceniona. Prace przysłane
na konkurs nie będą zwracane.
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do 22 lipca 2022 r. na adres:
Dom Kultury im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej
ul. Apteczna 4, 21-150 Kock
tel: 81 85 91 110
e-mail: domkultury.kock@wp.pl
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
• Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej
oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą
uczestniczyły w konkursie.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną prace.
•

Prace należy doręczyć osobiście lub przesłać w kopercie zaadresowanej do organizatora z
dopiskiem Konkurs plastyczny „Pocztówka z Kocka”.

•

Prace wykonane w programach graficznych należy dostarczyć na wydruku nie mniejszym
niż format A4.

•

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i
publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac a także danych osobowych
wynikających z regulaminu.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.
Każdy uczestnik proszony jest o podpisanie i dołączenie KLAUZULI ZGODY na
przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku uczestnika (formularz dołączony do
regulaminu).
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

•
•

•

OCENA PRAC PLASTYCZNYCH:
• W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to
określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
• Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z
regulaminem nie będą oceniane.
• Jury konkursu przyzna nagrody i wyróżnienia autorom najciekawszych prac konkursowych.
Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem

- jakość wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
- stopień trudności wykonania.
• Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe oraz prace wybrane przez komisję konkursową
zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej, podczas mobilnej wystawy
przygotowanej przez organizatora konkursu oraz staną się projektem do zrealizowania
kompletu pocztówek dostępnych w Muzeum Historii Kocka przy ul. Marcina Stępnia 6
• Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
• Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej 30 lipca 2022r, podczas Pikniku z
Księżną Jabłonowską
• Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora konkursu oraz na stronie facebookowej:
•
https://kock.naszgok.pl/
•
https://www.facebook.com/domkulturywkocku
• Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie i mailowo o
wynikach konkursu.
• Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie
pokonkursowej, mobilnej wystawie oraz staną się projektem do zrealizowania kompletu
pocztówek dostępnych w Muzeum Historii Kocka przy ul. Marcina Stępnia 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub
opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.
• Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.
• W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
• Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte
polubownie.

UWAGA:
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wykorzystywania prac do celów promocyjnych i
publikacji. Udział w konkursie oznacza zgodę na publikację prac, dokumentacji fotograficznej z
imprezy, a także danych osobowych wynikających z regulaminu oraz w celach marketingowych
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

KLAUZULA ZGODY na przetwarzanie danych i wykorzystywanie wizerunku uczestnika
konkursu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 - RODO)
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych mojego dziecka)
w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu (wystawy, imprezy) oraz udostępnienia informacji
o wynikach konkursu.
2.Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Dom Kultury im. Księżnej
Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Kocku, ul. Apteczna 4, 21-150 Kock
3.Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przeprowadzenia
konkursu.
4.Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku
(mojego dziecka), utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci
fotografii i dokumentacji filmowej) przez Dom Kultury w Kocku na potrzeby konkursu.
5.Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
6.Dla potrzeb konkursu mój wizerunek (mojego dziecka) może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych
osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Nagrania filmowe z jego udziałem
mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na
potrzeby konkursu (wystawy, imprezy) oraz w celach informacyjnych.
7.Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w mediach (w tym w Internecie na stronach Domu Kultury w Kocku, na portalach
społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube itp. oraz zamieszczenie w materiałach
promocyjnych i informacyjnych).
8.Mój wizerunek (wizerunek mojego dziecka) nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie
obraźliwej i nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
Zezwalam na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb statystycznych placówki oraz
potrzeb organizacji i promocji konkursu oraz publikację dzieła, jak i wizerunku dziecka na w/w
warunkach.

.........................................................................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

..............................................................................................
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego w przypadku uczestnika niepełnoletniego)

