Regulamin
gminnego konkursu plastycznego
ph. „Borówka”
organizowanego z okazji XIV Dni Janowa
I.

Organizator :
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

II.

Cele konkursu:
1. Propagowanie walorów gminy, zainteresowanie lokalnymi smakami,
kulturą i sztuką.
2. Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i wrażliwości
estetycznej.
3. Rozwijanie talentów i pasji uczestników konkursu.
4. Prezentacja amatorskiej twórczości plastycznej.

III.

Czas trwania konkursu:
 11.05.2015 r. – ogłoszenie konkursu.
 22.06.2015 r. – zakończenie konkursu.
 05. 07.2015 r. – ogłoszenie wyników podczas „XIV Dni Janowa”.

IV.

Zasady konkursu :
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Janów
z podziałem na kategorie wiekowe:
 Kategoria I – dzieci do lat 6
 Kategoria II – dzieci w wieku 7 – 9 lat
 Kategoria III – dzieci w wieku 10 – 12 lat
 Kategoria IV– młodzież 13 – 16 lat
2. Każdy uczestnik może przedłożyć do konkursu 1 pracę wykonaną
indywidualnie, dowolną techniką plastyczną : rysowanie, malowanie,
wyklejanie lub praca przestrzenna.
W kategorii I do lat 5 dopuszcza się prace wykonane z pomocą
rodziców/opiekunów.
3. W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe, grafiki i szkice.

4. Temat konkursu – „Borówka”
Konkurs ma za zadanie pokazanie jednego z największych ostatnio
osiągnięć regionu, czyli uprawy borówki w Gospodarstwie Państwa
Wilczewskich w Białousach.
5. Format prac A4 lub A3.
6. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: imię i nazwisko
autora, wiek, adres zamieszkania.
7. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia
22.06.2015 r. na adres : Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Janowie, ul. Sokólska 18, 16 – 130 Janów, w godz. : poniedziałek – piątek
800 – 1600; sobota 900 – 1300.
8. Poprzez zgłoszenie pracy do konkursu uczestnik wyraża zgodę na:
 Wzięcie udziału w konkursie na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie.
 Przetwarzanie przez GOK,S i T w Janowie danych osobowych w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu ( zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz.U. 14.1182).
V.

Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora.
2. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.
3. Jury przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VI.

Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania
prac w celach reklamowych i informacyjnych.
2. Wszystkie koszty udziału w konkursie ponosi uczestnik. Prace zgłoszone
do konkursu nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność
organizatora.
3. W kwestiach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych
niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do organizatorów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z ważnych
powodów.

