REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PALMOWA W LIPNICY ZA 100 LAT”
ORGANIZATOR:
Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej.
CELE KONKURSU:
- zainteresowanie dzieci i młodzieży kulturą i tradycjami regionu,
- kształtowanie wyobraźni uczestników konkursu poprzez poznawanie kultury ludowej,
- zrozumienie związków i zależności między człowiekiem a dziedzictwem kulturowym przodków,
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w kultywowanie oraz promowanie lipnickich tradycji ludowych,
- doskonalenie warsztatu artystycznego uczestników konkursu.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipnica Murowana
kwalifikujących się do podanych grup wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- dzieci z klas I-III,
- dzieci z klas IV-VI,
- klasa VII -VIII i III gimnazjum.
2. Tematem prac konkursowych jest fantazyjne, pomysłowe, z wyobraźnią i wizją,
przedstawienie obchodów lipnickiej Niedzieli Palmowej w przyszłości - za 100 lat.
3. Praca może być wykonana dowolną techniką (rysunek kredką, tuszem, węglem, farbami,
kolaż, witraż, wydzieranka – do wyboru przez uczestnika konkursu).
4. Prace powinny być wykonane w formacie A3, mile widziane w kartonowej oprawie passepartout.
5. Każda praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora,
wiek, klasa, placówka lub adres, telefon.
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
7. Nie będą oceniane prace zbiorowe.
TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:
1. Prace należy dostarczyć do dnia 29 marca 2019 r. do świetlic wiejskich lub Gminnego Domu
Kultury w Lipnicy Murowanej.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w miesiącu kwietniu b.r. O terminie wręczenia nagród
i dyplomów uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora.
3. Zgłoszone do konkursu prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.
KRYTERIA OCENY:
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych prac.
2. Przy ocenie prac plastycznych będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematem konkursu,
- oryginalny pomysł i wartość artystyczna pracy,
- samodzielność wykonania pracy.
3. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.
Werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.
4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone według posiadanego stanu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów
niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Dodatkowe informacje udzielane będą w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej,
tel. 14 68 52 108.
KLAUZULA DOTYCZĄCA
OSOBOWYCH

AUTORSKICH PRAW

MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I

DANYCH

1. W imieniu uczestników konkursu, rodzice/ opiekunowie dziecka przenoszą nieodpłatnie na Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej autorskie prawa majątkowe do artystycznych prac, wykonanych w ramach konkursu,
w celu wykorzystania ich przez GDK w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji:
a) utrwalenia (zapisu) w formie fotografii,
b) zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach obrazu,
c) wprowadzenia do obrotu,
d) wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet,
e) publicznego udostępniania np. w formie wystawy.
2. Rodzice/opiekunowie udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, utrwalonego
za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z jego udziałem w konkursie plastycznym pn. „Palmowa w Lipnicy za 100 lat”, w celach dokumentacyjnych oraz promocyjnych konkursu. Zgoda
obejmuje w szczególności takie formy publikacji zdjęć oraz filmów jak: udostępnienie na stronach internetowych, Facebook, w materiałach promocyjnych dotyczących konkursu oraz w innych środkach masowego przekazu.
3. Rodzice/opiekunowie dziecka uczestniczącego w konkursie plastycznym pn. „Palmowa w Lipnicy za 100 lat”
oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Gminny Dom Kultury,
32-724 Lipnica Murowana 74, danych osobowych dziecka, podanych w związku z udziałem w konkursie, w celu przeprowadzenia w/w zadania.
4. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO
administrator informuje, że w związku z udzieloną zgodą przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 7 ust. 1 RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

