Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego
„Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?”
1. Organizatorzy:
Dom Kultury w Subkowach
ul. Józefa Wybickiego 22a
83-120 Subkowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Subkowach
ul. Józefa Wybickiego 19a
83-120 Subkowy
2. Cele Konkursu:
 stworzenie możliwości powszechnego udziału rodzin w konkursie,
 wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych,
 pobudzanie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Subkowy,
 rozwijanie pasji i zainteresowań,
 propagowanie wspólnie spędzanego czasu w gronie rodzinnym.
3. Temat pracy konkursowej:
„Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?”
4. Uczestnicy konkursu:
 konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Subkowy,
 w konkursie mogą wziąć udział drużyny składające się od 2 do 4 osób spokrewnionych ze
sobą w dowolnej linii (mama, tata, syn, córka, ciocia, wujek, kuzyn, kuzynka, babcia,
dziadek, brat, siostra itd.),
 w skład drużyny musi wchodzić przynajmniej jedno dziecko w wieku przedszkolnym albo
szkolnym.
5. Kategorie wiekowe:
 do 6 lat
 uczniowie klas I-III
 uczniowie klas IV-VI
 uczniowie klas VII-VIII
6. Sposób wykonania pracy konkursowej:
 projekt pracy plastycznej powinien zawierać elementy zgodne z tematem konkursu,
 format prac: A4,
 technika wykonania: dowolna, praca płaska,
 każda drużyna może zgłosić jedną pracę.
7. Termin i miejsce składania prac:
 skan albo zdjęcie swojej pracy należy przesłać na e-mail: dkultury.sub@gmail.com (jpg,
minimum 1MB)
 prace należy przesłać w terminie do 14 czerwca 2020 r. do godz. 23:59 na wskazany e-mail
(tytule wiadomości należy podać nazwę konkursu plastycznego),
 do każdej pracy należy dołączyć metryczkę – załącznik nr 1 do Regulaminu.

8. Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że zgłoszenie się do rodzinnego konkursu
plastycznego „Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?” jest równoznaczne z:
1) wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku
z organizacją i promocją konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2019 poz. 1231 z późn. zm.). Zdjęcia mogą być
publikowane w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i w materiałach promocyjnych
Organizatora, w szczególności na stronach internetowych oraz lokalnych mediach i portalach
społecznościowych.
2) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia 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 w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.
9. Kryteria oceny:
 ocena pod względem zgodności z tematem konkursu,
 ocena prac pod względem plastycznym,
 ocena prac pod względem estetycznym,
 pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy,
 prace oceniać będzie powołane przez organizatora Jury,
 orzeczenia Jury są ostateczne.
10. Termin i miejsce ogłoszenia wyników:
 rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 czerwca 2020 r.
 wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach
społecznościowych,
 poszczególne drużyny zostaną powiadomione o wygranej drogą e-mailową lub telefoniczną.
11. Nagrody:
 Organizatorzy przewidują nagrody za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach
wiekowych,
 nagrody zostaną wręczone laureatom podczas indywidualnych przekazań w siedzibie
Organizatora, w odrębnie ustalonych terminach, w zależności od możliwości organizacji
spotkań w związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej.
12. Informacje dotyczące konkursu można znaleźć również na stronach internetowych:
www.dk.subkowy.pl i www.subkowy.pl.
13. Postanowienia końcowe:
1) W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygnięcia dokonuje Organizator, czyli Dom
Kultury w Subkowach.
2) Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie
od momentu opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Organizatora.

Załącznik Nr 1
Formularz zgłoszeniowy
Rodzinny konkurs plastyczny pt.: „Jak rodzinnie spędzam czas w okresie pandemii?”
Dane członków drużyny, w tym dziecka w wieku przedszkolnym albo szkolnym:
Imiona i nazwiska członków
drużyny

Imię i nazwisko dziecka
w wieku przedszkolnym albo
szkolnym
Wiek dziecka

Miejscowość zamieszkania

Telefon kontaktowy

E-mail

Uczestnicy konkursu przyjmują do wiadomości, że zgłoszenie się do konkursu plastycznego „Jak rodzinnie spędzam
czas w okresie pandemii?” jest równoznaczne z:
1. Wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku uczestnika w związku z organizacją i promocją
konkursu, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U.2019 poz. 1231 z późn. zm.). Zdjęcia mogą być publikowane w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem i w materiałach promocyjnych Organizatorów, w szczególności na stronach internetowych oraz lokalnych
mediach i portalach społecznościowych.
2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
art. 6 ust. 1 pkt. a) rozporządzenia 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 w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji
konkursu.

………….……………………………………………
Data i podpis / rodzica lub opiekuna prawnego

