
REGULAMIN
VIII GMINNEGO KONKURSU pt. 

KARTKA BOŻONARODZENIOWA z HERBEM GMINY SZERZYNY
Patronat: Grzegorz Gotfryd - Wójt Gminy Szerzyny
Organizator: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa 

Cele:  pobudzenie inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży,
o rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych,
o kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki,
o poszukiwanie  nowych  środków  wyrazu,  poszerzanie  wiedzy  z  zakresu  różnych

technik plastycznych
o kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych opartych na opowieściach biblijnych,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych od kl. IV do kl. VIII

szkół podstawowych oraz z placówek kultury z terenu Gminy Szerzyny.
2. Do konkursu zgłaszać można kartki o tematyce bożonarodzeniowej i z herbem gminy,

wykonane  własnoręcznie.  Technika  zdobienia  dowolna  (możliwość  wykorzystania
tylko materiałów trwałych, nie odklejających się).

3. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć  jedną wykonaną przez siebie kartkę w
formacie A5, składaną, bez życzeń.

4. Do  dostarczonych  prac  należy  dołączyć  czytelnie  wypełnioną  KARTĘ
ZGŁOSZENIOWĄ wraz z uzupełnioną klauzulą RODO.

Prace można dostarczać do placówek Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
      w poszczególnych miejscowościach. 
      Termin dostarczania prac -  do 10 grudnia 2022 r. (sobota) – w godzinach pracy. 
      Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac konkursowych w dwóch
kategoriach wiekowych: 
o I kat. – klasy IV, V, VI, 
o II kat. – klasa VII i VIII,

      biorąc pod uwagę pomysłowość, oryginalność, estetykę wykonania oraz wkład pracy.
               Organizator przewiduje nagrody za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia w obydwu
               kategoriach. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

     Interpretacja postanowienia niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
     Werdykt komisji jest niepodważalny.

ROZSTRZYGNIĘCIE    KONKURSU    oraz    WRĘCZENIE    NAGRÓD
odbędzie się podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. 
Data i termin zostaną podane w późniejszym terminie.
Prace przechodzą na własność organizatora.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 146517446.

KLAUZULA RODO

Uczestnicy przystępujący do konkursu, wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie  wymagań  organizacji  konkursu.  Zgłoszenie  prac  konkursowych  oznacza  zgodę  na
publikowanie i wykorzystywanie materiałów z wizerunkiem uczestnika – fotograficznych i filmowych
prac  w  prasie  oraz  w innych  mediach  reklamowych  konkursu,  a  także  na  jego  portalach
społecznościowych organizatora.


