REGULAMIN KONKURSU
„KOLOROWA ZIMA”

organizowanego przez
Gminny Ośrodek Kultury
ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno
e-mail: gok@jedwabno.pl

Cele Konkursu:
 prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
 uwrażliwienie na piękno przyrody zimą.

Regulamin Konkursu:
§1 Organizator
Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie
§2 Czas trwania Konkursu
Konkurs rozpoczyna się 28 grudnia, a kończy się 19 stycznia 2016 r.
§3 Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz dorośli z terenu Gminy Jedwabno.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik
graficznych w formacie A4, A3, A2, A1.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
w Internecie.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.

§4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 63 12-122 Jedwabno
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Kolorowa zima”
w terminie do 19 stycznia 2016 r..
2. Prace są zgłaszane do Konkursu osobiście bądź przez opiekuna. Na odwrocie każdej pracy
należy wpisać: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon oraz imię i
nazwisko opiekuna.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.
§5 Zasady przyznawania nagród
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, czyli Gminny Ośrodek Kultury w
Jedwabnie do 22 stycznia 2016 komisja wyłoni zwycięskie prace w pięciu przedziałach
wiekowych:


przedszkole



szkoły podstawowe



gimnazja



szkoły ponadgimnazjalne,



dorośli

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 15 (3 w każdej
kategorii wiekowej) przyznając nagrody zwycięzcom. Prace nie spełniające warunków
regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest przekazanie przez osoby, które zostaną wyłonione
jako zwycięzcy pisemnego oświadczenia o przeniesieniu praw autorskich na Organizatora
Konkursu.
6. Termin uroczystego wręczenia nagród to 26.01.2016 godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Jedwabnie.

§6
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie oraz
na

stronie

internetowej

www.jedwabno.pl

oraz

http://gokjedwabno.blogspot.com

Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu, 89/ 621 30 42
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: gok@jedwabno.pl.

