
Regulamin VIII Międzypowiatowego Konkursu Plastycznego 
dla uczniów Szkół Podstawowych

  „BARWY JESIENI NA JURZE”„BARWY JESIENI NA JURZE”

REGULAMIN

§1.
Organizator

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Barwy Jesieni na Jurze”,
dalej  zwanego  „Konkursem”  jest  Gminny  Ośrodek  Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. 

§2.
Cele Konkursu

1.  Rozwój artystycznych uzdolnień dzieci i młodzieży.

2.  Propagowanie różnych technik plastycznych jako środka 

     wypowiedzi plastycznej. 

3.  Rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy historycznej

     i krajoznawczej o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

4.  Uwrażliwianie na piękno krajobrazu jurajskiego (szczególnie 

     w okresie jesieni).

5.  Zachęcanie dzieci i młodzieży do działań artystycznych.

6.  Pobudzanie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji

     dziecka za pomocą działań plastycznych.

§3.
Warunki uczestnictwa

1.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół  podstawowych
     z powiatów: myszkowskiego, zawierciańskiego, kłobuckiego,
     częstochowskiego i lublinieckiego .
2.  Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

- I kategoria (uczniowie klas I-III)
- II kategoria (uczniowie klas IV-VI)

                - III kategoria (uczniowie klas VII i VIII) 
3.  W konkursie oceniane będą wyłącznie prace  plastyczne  
     spełniające następujące kryteria:

-  technika plastyczna płaska (rysowanie kredką,      
       malowanie  farbą, wydzieranie z papieru kolorowego, 

   pastela),
-  format prac A3,
-  każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną   

    pracę wykonaną samodzielnie i indywidualnie,
-  nie dopuszcza się prac zbiorowych.

4.  Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia
     (załącznik do Regulaminu)

  
§4.

Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy dostarczyć do 22 października 2021 (piątek) 

wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia na adres: 
Gminny Ośrodek Kultury

   im. Janusza Gniatkowskiego
ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj

Tel. 34 314 55 48, kom. 530 210 560
mail: gok.poraj@op.pl

PODPISANA KARTA ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNA 

Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU!

§5.
Organizacja i przebieg Konkursu

1.  O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje  Komisja 
     Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka 
     Kultury im. Janusza  Gniatkowskiego w Poraju.
2.  Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie  internetowej
     GOK Poraj oraz na facebooku.
3.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do 
     wykorzystania dostarczonych prac w celu ich prezentacji 
     pokonkursowej.
4.  Prace laureatów Konkursu zostaną opublikowane na stronie 
     internetowej www.gokporaj.pl i na Facebooku.  
5.  Prace nienagrodzone można odebrać w ciągu dwóch tygodni 
     od ogłoszenia wyników. Prace nieodebrane w tym terminie 
     przechodzą na rzecz Organizatora. 
     Prace Laureatów Konkursu nie będą zwracane, przechodzą 
     na rzecz Organizatora i mogą być przez niego wykorzystane 
     na wszelkich  polach eksploatacji.
6. Termin i miejsce wręczenia nagród uzależniony będzie
    od obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych 
    z pandemią COVID-19.

§6.

Nagrody

1.  W każdej kategorii wiekowej Komisja  Konkursowa   

     przyzna nagrody za I, II i III miejsce.

2.  Komisja Konkursowa ma prawo przyznania wyróżnień.

3.  Decyzje Jury są ostateczne.

4.  Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

5.  Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 

     29 października 2021 (piątek) o godz.  12.00

    
     NIE WYSYŁAMY NAGRÓD POCZTĄ!

§7.
Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych, wizerunku i

danych osobowych.
1. Uczestnicy konkursu „Barwy Jesieni na Jurze” przenoszą    

nieodpłatnie na Organizatorów swoje prawa majątkowe do 
prac artystycznych zgłoszonych do konkursu, w celu 
wykorzystania ich przez Organizatora w sposób 
nieograniczony terytorialnie 
i czasowo na następujących polach eksploatacji: 
-  utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach  
   jak: fotografia, audio, video;
-  zwielokrotniona na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
-  wprowadzona do pamięci komputera oraz sieci Internet;
-  publicznego odtwarzania, wyświetlania.

2. Rodzic/Opiekun  prawny   wyraża  zgodę  na  wykorzystanie
wizerunku uczestnika konkursu (dziecka) przez Organizatora
do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku  o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U z 2006 r. nr 90, poz. 631, z póź. zm).
Wyrażenie zgodny jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy
lub nagrania wykonane podczas rozdania nagród mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej oraz być wykorzystane 
w  materiałach  promocyjnych  i  publikacjach.  Zrzekam  się
niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), 
w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, 
z tytułu wykorzystania mojego wizerunku /głosu
/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu.

3. Tym  samym  Rodzic/Opiekun  prawny  wyraża  zgodę  na
przetwarzanie  danych  osobowych  uczestnika  konkursu
(dziecka)  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji  zadań
statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury 
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.
Administratorem danych osobowych jest: 
Gminny  Ośrodek  Kultury  im.  Janusza  Gniatkowskiego
z siedzibą w Poraju, 42-360 przy ul. Piłsudskiego 14. 
Dane podawane są dobrowolnie a ich przetwarzanie odbywa
się wyłącznie w w/w celu.
Informujemy  o  przysługującym Państwu  prawie  dostępu  do
treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. 
poz. 922 z póź. zm.). 

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

mailto:gok.poraj@op.pl
http://www.gokporaj.pl/

