KONKURS „Rodzinna Palma wielkanocna” 22.02.2018r. do 20.03.2018r.
REGULAMIN
1. Organizatorzy konkursu:
➢ Wójt Gminy Mała Wieś,
➢ Gminne Centrum Kultury MultiOsada w Małej Wsi
2. Cele konkursu: kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych, rozwijanie zainteresowań
artystycznych, rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej, zainteresowanie rękodziełem
ludowym, pielęgnowanie więzi rodzinnych, propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania
palm wielkanocnych.
3. Konkurs skierowany jest do rodzin z terenu Gminy Mała Wieś. Założeniem konkursu jest rodzinne
wykonanie pracy (dziecka wraz z rodzicami/dziadkami/rodzeństwem itd.)
4. Zasady przygotowania prac:
Praca konkursowa musi być wykonana własnoręcznie przez uczestników konkursu jako forma
przestrzenna według wszelkich możliwości twórczych z dowolnego materiału. Materiały użyte do
wykończenia palmy mogą być zarówno naturalne, jak i sztuczne.
5. Przyjmowanie prac:
Wszystkie prace wraz z kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do 20.03.2018r. do godz. 12.00 do
Gminnego Centrum Kultury ,,MultiOsada” w Małej Wsi ul. Warszawska 31,
6. Kryteria oceny
➢ Niezależne Jury powołane przez organizatora, ocieniać będzie między innymi: pomysłowość, estetykę
pracy, trwałość konstrukcji, walory plastyczne, oryginalność, nawiązanie do tradycji, dobór i
wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
➢ Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do 23 marca 2018 roku do godziny 16.00
➢ Termin wręczenia nagród ogłoszony zostanie wraz z wynikami konkursu
➢ Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.
7. Nagrody
➢ Nagrodzeni zostaną Autorzy 3 najlepszych prac
8. Prace dostarczone na konkurs będą stanowiły własność GCK MultiOsada w Małej Wsi.
9. Gminne Centrum Kultury MultiOsada, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś, jako administrator
danych informuje, że dane wskazane w karcie zgłoszeniowej będą przetwarzane w celu prawidłowego
przeprowadzenia konkursu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia
konkursu.
10. Pełnoletni uczestnicy konkursu (przedstawiciel rodziny), proszeni będą o wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu przez Gminne Centrum Kultury
MultiOsada, ul. Warszawska 31, 09-460 Mała Wieś w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu
pn. „Rodzinna Palma Wielkanocna”
11. Pełnoletni uczestnicy konkursu (przedstawiciel rodziny), proszeni będą o wyrażenie zgodę na
nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora konkursu materiałów fotograficznych i
filmowych dotyczących wykonanej pracy, a także zdjęć z ich wizerunkiem utrwalonym podczas
rozstrzygnięcia konkursu i odbioru nagród. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i
powielanie wykonanych zdjęć, za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z
niekomercyjną działalnością prowadzoną przez Organizatora konkursu (przede wszystkim
zamieszczaniu w publikacjach drukowanych oraz wykorzystaniu w celach promocyjnych poprzez
umieszczenie na stronach internetowych i na profilu Facebookowym).
12. Złożenie pracy konkursowej oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

