Regulamin
gminnego konkursu plastycznego
ph. „Pocztówka z Janowa”
zorganizowanego z okazji XVIII Dni Janowa
I.

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

II.

Cele konkursu:
1. Propagowanie walorów przyrodniczych i historycznych gminy,
zainteresowanie kulturą i sztuką, promocja janowskiej tkaniny
dwuosnowowej
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:
 29.05.2019 r. – ogłoszenie konkursu.
 28.06.2019 r. – zakończenie konkursu.
 07.07.2019 r. – ogłoszenie wyników podczas „XVIII 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
samodzielnie w formacie A4. Prace mogą być wykonane dowolną
techniką plastyczną np. rysowanie, malowanie, wyklejanie.
3. W konkursie nie biorą udziału prace zbiorowe.

4. Temat konkursu – „Pocztówka z Janowa”
Konkurs ma za zadanie pokazanie piękna janowskiej gminy, walorów
przyrodniczych, ciekawych miejsc, obiektów, wydarzeń, ludzi oraz
tradycji ze szczególnym uwzględnieniem tkactwa dwuosnowowego.
5. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać: imię i nazwisko
autora, wiek, adres zamieszkania.
6. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście do dnia
28.06.2019 r. na adres : Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Janowie, ul. Sokólska 18, 16 – 130 Janów, w godz. : poniedziałek –
piątek 800 – 1600.
7. 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 art. 7
ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
z 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych)
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.

