
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

pn.  „Portret mojego taty”

Organizator

Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 27

Przedmiot i cele konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematyką Dnia

Ojca, a dokładnie PORTRETU TATY.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci:

          - przedszkolnych

          - klas 1-3 szkół podstawowych

          - klas 4-8 szkół podstawowych 

3. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  złożenie  wraz  z  pracą  plastyczną

wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

5. Cele Konkursu:

            - rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności u dzieci

Forma dostarczonej pracy

1. Prace mogą być wykonane techniką dowolną taką jak: malarstwo, rysunek, kolaż itp.

(bez użycia komputera), w formacie minimum A4.

2. Do  Konkursu  może  być  zgłoszona  1  praca  indywidualna,  autorstwa  Uczestnika,

nigdzie uprzednio niepublikowana.   

3. Na  odwrocie  pracy  powinny  znaleźć  się  następujące  informacje:  imię  i  nazwisko

autora, nazwa przedszkola/szkoły i klasa.

Miejsce i termin składania prac

1. Pracę  konkursową  wraz  z  wypełnionym  formularzem  zgłoszeniowym  i

oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego można składać do dnia 21.06.2021 r. w

Ośrodku Kultury i Rekreacji, u nauczycieli - koordynatorów Konkursu w szkołach.

2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23.06.2021 r.

3. Laureaci  o  wynikach  Konkursu  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  przez

Organizatora.



Prawa autorskie 

1. Praca  konkursowa nie  może  naruszać  praw autorskich  oraz  prawa do prywatności

osób  trzecich.  Prezentowane  w  niej  treści  nie  mogą  przedstawiać  zachowań

zabronionych  przez  prawo,  niecenzuralnych  lub  godzących  w  zasady  dobrego

wychowania i kultury osobistej.

2. Dostarczona  praca  konkursowa i  prawa autorskie  do  niej  przechodzą  na  własność

Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia pracy w celach promocyjnych. 

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką

- estetyka pracy

- oryginalność i niepowtarzalność

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

Nagrody

1.  Organizator  przewiduje  nagrody  rzeczowe  dla  Laureatów,  które  po  rozstrzygnięciu

Konkursu będą do odbioru w biurze Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Postanowienia końcowe

1. Organizator  jest  uprawniony do zmiany  postanowień  niniejszego  Regulaminu,  o  ile  nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności

zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.paczkow.eu 

2. Przystępujący  do  Konkursu  Uczestnik  akceptuje  postanowienia  powyższego

regulaminu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia Konkursu bez  

         podania przyczyn.

4. Prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej.  

http://www.paczkow.eu/

