
Postanowienia ko cowe
1-Osoby nadsy aj ce zg oszenia w ramach Konkursu
wyra aj  tym samym zgod  na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych wy cznie na
potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do
prawid owego przeprowadzenia Konkursu – Ustawa z
dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr. 101 poz. 926 z pó n. zm.).

2-Przekazanie prac konkursowych jest równoznaczne z
udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodp atne
wykorzystanie w/w prac bezterminowo, bez adnych
ogranicze  terytorialnych na wszystkich polach
eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4
lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z
pó niejszymi zmianami)

3-Nades anie prac na Konkurs oznacza akceptacj  jego
warunków, wyra onych w niniejszym regulaminie.

4-Organizatorzy zastrzegaj  sobie prawo zmiany
Regulaminu.

„WESELE KURPIOWSKIE
OCZAMI DZIECKA”

KONKURS PLASTYCZNY

                                                                                         Organizatorzy:

WÓJT GMINY KADZID O
CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ im.ks.M.MIESZKI



Tematem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej
dotycz cej wydarzenia kulturalnego jakim jest „Wesele
Kurpiowskie” w Kadzidle widziane oczami dziecka.

Organizator pozostawia uczestnikom swobod
rozumienia tematu, tak aby mogli je wyrazi  w formie
prac plastycznych, wykorzystuj c swoj  kreatywno  i
oryginalno  spojrzenia.

Uczestnicy konkursu
W Konkursie mog  bra  udzia  dzieci w wieku
przedszkolnym oraz uczniowie szkó  podstawowych z
terenu Gminy Kadzid o
Przewiduje si  nast puj ce kategorie wiekowe:
A – dzieci w wieku przedszkolnym
B – dzieci klas I-III
C – dzieci klas IV – VI.

Zasady konkursu
1-Udzia  w Konkursie polega na dostarczeniu prac z
Formularzem zg oszenia do dnia 30 maja br
2-Prace mog  by  wykonane dowoln  technik
plastyczn  (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.) na papierze lub
innym tradycyjnym no niku w ciwym dla technik
plastycznych na formacie  najmniejszym  A4,najwi kszy
A3. Prace nale y dostarczy  w oryginale.
3-Przy ocenie prac b  brane pod uwag : inwencja
twórcza i pomys owo  w zakresie przedstawienia
tematu, ogólna estetyka wykonania prac (atrakcyjno
wizualna).

4-Oceniane b  wy cznie prace indywidualne – prace
grupowe nie b  zakwalifikowane do konkursu.
5-Prace powinny by  szczegó owo i czytelnie opisane:

tytu  pracy
imi  i nazwisko oraz rok urodzenia uczestnika
adres zamieszkania uczestnika
nazwa szko y lub instytucji
imi  i nazwisko opiekuna
dane do kontaktu: numer telefonu lub/i adres e-mail
Do ka dej pracy nale y do czy  wype niony formularz
zg oszeniowy.

Ocena prac i nagrody
1-Organizator powo uje Komisj  Konkursow  do oceny
prac konkursowych i wy onienia zwyci skiej pracy.
2-Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody
jest ostateczna i nie przys uguje od niej odwo anie.
3-Wyniki Konkursu podawane s  do publicznej
wiadomo ci podczas uroczysto ci wr czenia nagród,
publikowane na stronie internetowej Organizatora.
4-O wr czeniu nagród Organizator powiadomi
telefonicznie.
5-Organizator wybrane przez siebie prace wyda w
postaci pocztówek/wybrane prace nie musz  pokrywa
si  z pracami nagrodzonymi/



Formularz zg oszenia do Konkursu rysunkowego
plastycznego pt. „Wesele Kurpiowskie w oczach dziecka”

Imi  i nazwisko dziecka (autora pracy):

………………………………………………………………………………………

Wiek: ……................lat,
Przedszkole / szko a:

………………………………………………………………………………………
Tytu  pracy:

……………………………………………………………………………………..

Ja (Imi  i nazwisko Rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego
uczestnika / dyrektora szko y / nauczyciela
prowadz cego)

................................................................................................................
zg aszam prac  i o wiadczam, e zosta em/am
zapoznany/a z warunkami udzia u w Konkursie i
akceptuj  regulamin Konkursu.

Miejscowo  i data.........................………………………………………

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

Podpis Rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego uczestnika /
dyrektora szko y /  nauczyciela prowadz cego


