REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
KARTKA BOŻONARODZENIOWA „Z SERCEM DLA JASIA”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZANOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, zwane dalej CKiS.
2. Patronem konkursu jest Wójt Gminy Radzanowo.

CELE KONKURSU:
Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej.
Rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej.
Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej i młodzieżowej.
Stworzenie możliwości powszechnego udziału dzieci i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie
sztuk plastycznych w konfrontacji z rówieśnikami.
5. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych.
6. Odkrywanie młodych talentów plastycznych i ich promocja w środowisku lokalnym.
7. Szerzenie idei działalności charytatywnej.
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WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Radzanowo w wieku 5-15 lat.
3. Uczestników konkursu obowiązuje podział na kategorie wiekowe:
 przedszkolaki (5-6 lat)
 klasy I-IV
 klasy V-VIII
2. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę, z załączoną obligatoryjnie Kartą
uczestnika.
3. Prace konkursowe nie mogą być większe niż format A5 tj. złożone A4 jako docelowy wygląd
kartki bożonarodzeniowej).
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, (m.in. malarstwo, rysunek, grafika,
rękodzieło artystyczne).
5. Prace mogą zawierać elementy charakterystyczne dla naszej gminy (np. herb,
charakterystyczne zabytki bądź obiekty sakralne).
6. Nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej, w formie pocztówek i
reprodukcji.
7. Prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych, czy powszechnie znanych prac,
powinny być niepowtarzalne i oryginalne.
8. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie
pokonkursowej, promującej konkurs, talenty uczestników oraz Gminę Radzanowo
zaprezentowanej na funpage;u facebookowym Organizatora.
9. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

10. Po ogłoszeniu wyników i organizacji wystawy on-line prace konkursowe będzie można nabyć,
przeznaczając datek na cel charytatywny: https://zrzutka.pl/jedna-zlotoweczka-na-marzenienaszego-jasieczka

TERMIN I SPOSOBY NADSYŁANIA PRAC:
1. Prace należy przesyłać pocztą na adres Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo lub składać osobiście w siedzibie CKiS po uprzednim
telefonicznym kontakcie z Organizatorem (tel. 661 381 943)
2. Termin dostarczania prac: 04 grudnia 2020 roku godz. 15:00.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu, przy czym
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członkowie tej komisji nie będą dysponowali wiedzą nt. danych osobowych autorów
zgłoszonych prac konkursowych.
Ocena prac konkursowych uwzględniać będzie następujące kryteria: zgodność z tematem
konkursy, walory artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie do tradycji, estetyka
wykonania
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację listy laureatów na funpage;u facebookowym
Organizatora i stronie www.radzanowo.pl do dnia 10 grudnia 2020 r.
Autorom 3 najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane dyplomy i
nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród nastąpi do dnia 14 grudnia 2020 r. w formie
uzgodnionej z opiekunami prawnymi uczestników oraz z zachowaniem obowiązujących zasad
reżimu sanitarnego w związku z pandemią Sars-Cov-2.
Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie
internetowej i fanpagach Organizatora i Gminy Radzanowo.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wręczenia
dyplomu i nagrody na stronie internetowej i fanpagach Organizatora i Gminy Radzanowo.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY PLASTYCZNEJ DO KONKURSU
KARTKA BOŻONARODZENIOWA „Z SERCEM DLA JASIA”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZANOWO
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………

Data urodzenia autora: ……………………………………………….

Kategoria konkursowa: • przedszkolaki

• uczniowie klas I-IV

• uczniowie klas V-VIII

Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna:

…………………………………………………………………………………………………...

Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu:


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym KARTKA
BOŻONARODZENIOWA „Z SERCEM DLA JASIA” POD PATRONATEM WÓJTA GMINY
RADZANOWO i potwierdzam znajomość regulaminu tego konkursu.



Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celach
związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej:
„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej oraz wizerunku mojego
dziecka do przygotowania relacji fotograficznej i innych informacji promujących konkurs.



………………………………………………………………………
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

