Regulamin konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży
„Samorząd swą rocznicę świętuję, więc narysuj, co w głowie Ci się maluje”

1. Tematem konkursu
w graficznej formie.

jest

utrwalenie lokalnego

wydarzenia,

miejsca,

osoby,

sytuacji,

2. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Walce oraz Młodzieżowa Rada Gminy Walce
3. Czas trwania konkursu od 13 listopada do 17 grudnia 2020 r. Ostateczny termin nadsyłania prac
konkursowych mija 17 grudnia 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego).
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w następujących kategoriach wiekowych:
-I –przedszkole,
-II –szkoła podstawowa,
-III – szkoła średnia
5. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży lokalnymi wydarzeniami, które warto
utrwalić w formie rysunku znaczka (np. osoba, miejsce, zdarzenie obecne, historyczne, itp.)
6.Format pracy A 4 - A3. Technika plastyczna dowolna.
7. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.
8. Każda praca musi zostać opatrzona na odwrocie informacją zawierającą następujące dane: imię
i nazwisko autora, wiek, dane placówki oświatowej do której uczestnik uczęszcza (telefon kontaktowy,
adres e-mail)
9. Do pracy uczestnika konkursu obowiązkowo powinno zostać dołączone oświadczenie rodziców lub
prawnych opiekunów zawierające zgodę na udział w konkursie na zasadach ustalonych w Regulaminie
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazanie praw autorskich. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu będący jego integralną częścią.
10.Prace należy przekazywać do Urzędu Gminy Walce (skrzynka podawcza lub sekretariat) lub wysłać
na adres: Urząd Gminy Walce, Mickiewicza 18, 47-344 Walce z dopiskiem „Konkurs rysunkowy”.
11. Komisja powołana przez Organizatora wybierze najciekawsze prace uwzględniając m.in.:
wartość artystyczną, oryginalność pracy, związek pracy z tematem konkursowym. Od decyzji komisji
nie ma odwołania.
13. Nagrodami są wydawnictwa (książki) i drobne upominki rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy,
dla uczestników w konkursie. Informacja o wynikach konkursu oraz laureatach umieszczone zostaną
na stornie Urzędu Gminy Walce oraz na Facebooku Gminy
14.Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość
pieniężną.
15.O wynikach konkursu Organizator powiadamia zwycięzców telefonicznie do dnia 23 grudnia
2020 r.
16.Przysyłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników, przechodzą na własność
Organizatora.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich.
18.Biorąc udział w konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w
Regulaminie.
19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników
konkursu.
20.Organizator zastrzega sobie prawo do:






zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych
zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu,
odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
nie rozstrzygnięcia konkursu w całości lub w danej kategorii, w przypadku zbyt małej
ilości przekazanych prac,
rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu,
interpretacji i wykładni zapisów.

