Regulamin konkursu
Konkurs plastyczny – Laurka na Dzień Babci / Laurka na Dzień Dziadka
w ramach Ferii online Szamotulskiego Ośrodka Kultury 2021
Organizator: Szamotulski Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 43, 64-500 Szamotuły.
Tematyka i cel:
Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni uczestników oraz zachęcenie do kreatywnego spędzenia
ferii. Tematem konkursu jest laurka z okazji Dnia Babci / Dnia Dziadka jako okazanie pamięci
i wyrażenie ciepłych uczuć.
Warunki uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Szamotuły.
Konkurs będzie rozpatrywany w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 1-3 szkół podstawowych,
- klasy 4-8 szkół podstawowych
oraz szkoły ponadpodstawowe.
Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.
Technika prac:
Format pracy i technika plastyczna są dowolne (np. rysunek, malarstwo, grafika, czy technika
mieszana). Format musi umożliwiać przygotowanie dokumentacji fotograficznej.
Dokumentacja:
Dokumentację fotograficzną pracy wraz z opisem zawierającym: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, wiek uczestnika, klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza należy przesłać na adres
e-mail: jola.skowronek@szok.info.pl
W tytule e-maila należy wpisać: Konkurs plastyczny – Laurka.
Termin nadsyłania prac: do 17 stycznia 2021 r. włącznie.
Ocena prac:
Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez organizatora.
Kryteria oceny: pomysłowość i estetyka wykonania.
Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 21 stycznia 2021 r. na stronie internetowej organizatora:
www.szok.info.pl oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/szokszamotuly
Organizator przyzna nagrody rzeczowe w każdej z kategorii a najlepsze prace będą publikowane w
galerii internetowej organizatora.
Prawa autorskie:
Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
dokumentacji fotograficznej i publiczne jej udostępnienie w Internecie oraz zarchiwizowania jej na
dyskach komputera organizatora w celach dokumentacyjnych za zgodą wszystkich uczestników
konkursu.
Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie prawni wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez organizatora konkursu zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
Postanowienia końcowe:
Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także odwołania lub zmiany
terminu przeprowadzenia konkursu.
Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyzje podejmuje organizator konkursu.

