Konkurs Plastyczny na projekt znaczka pocztowego
pt. „Piękno Świąt Bożego Narodzenia”
ZASADY I REGULAMIN
I.

ORGANIZATORZY KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego pt. „Piękno Świąt Bożego Narodzenia” jest Komisja ds.
Filatelistyki Młodzieżowej Okręgu Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Filatelistów w
Szczecinie i Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku – zwane dalej „Organizatorem”.

II. CELE KONKURSU
1. Kultywowanie tradycji świątecznych.
2. Popularyzowanie zainteresowań filatelistycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
4. Zachęcanie dzieci i młodzieży do alternatywnych form spędzania wolnego czasu.
5. Stworzenie uczniom możliwości ekspresji artystycznej i prezentacji własnych dokonań
twórczych.

III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Bierzwnik i uczestników
Młodzieżowych Kół Filatelistycznych z terenu Okręgu Zachodniopomorskiego w następujących
kategoriach wiekowych:

- kategoria I
- kategoria II
- kategoria III
- kategoria IV
- kategoria V
- kategoria VI

– klasa od 0 i młodsi
– klasa od I do II (szkoły podstawowej)
– klasa od III do IV (szkoły podstawowej)
– klasa od V do VII (szkoły podstawowej)
– młodzież gimnazjalna
– młodzież ponadgimnazjalna

IV. ZADANIE KONKURSOWE
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A-4 (wykonana w
poziomie), w technice plastycznej: kredkami, ołówkiem, pastele suche, pastele olejne lub
farbami.
2. Praca plastyczna powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika Konkursu.
3. Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną pracę plastyczną.
4. Praca powinna być wykonana z materiałów trwałych – gwarantujących odporność na
zniszczenie w czasie transportu i jej przechowanie. Prac nie należy oprawiać ani zwijać w rulon.

V. MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA (nadsyłania) PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy przysłać pocztą (lub dostarczyć bezpośrednio) w terminie do 30 grudnia 2017 r.
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Bierzwniku
ul. Dworcowa 11
73-240 BIERZWNIK
z dopiskiem „PIĘKNO ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”
2. Praca musi być podpisana (na odwrocie): imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, imię i
nazwisko nauczyciela lub opiekuna koła oraz nazwa placówki: szkoły, instytucji kultury, itp.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane – decyduje data wpływu.
4. Zgłaszający ponosi koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem pracy do Konkursu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie przesyłki.

6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
7. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez JURY.
8. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace zawierające treści niezgodne z prawem, posiadające
znamiona plagiatu lub mogące prowadzić do naruszenia praw innych osób.
9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu.

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD i WYRÓŻNIEŃ
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu JURY – które powołuje
2.
3.

4.
5.

Organizator.
Decyzja JURY jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Zasady nagradzania:
- Najlepsze trzy prace wybrane spośród wszystkich nadesłanych prac zostaną wydrukowane na
znaczku pocztowym.
- Za zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w każdej grupie wiekowej zostaną wręczone
dyplomy i drobne upominki.
Dyplomy i upominki rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu podczas otwarcia wystawy
pokonkursowej.
Wszyscy laureaci konkursu o czasie i miejscu wręczenia nagród zostaną powiadomieni przez
Organizatora (listownie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

VII. PRAWA AUTORSKIE
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz
Organizatora praw autorskich oraz do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących
polach ich eksploatacji: wystawach, druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do
rozpowszechniania w ramach działań podejmowanych przez Organizatora.
2. Organizator zapewnia autorom prac umieszczenie ich imion i nazwisk lub logotypów
– w każdym przypadku ich wykorzystania na różnych polach eksploatacji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych
z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych
osobowych.

IX. UWAGI KOŃCOWE
1. Biorący udział w Konkursie uczestnik lub jego rodzic / prawny opiekun (w przypadku uczestnika
niepełnoletniego) – poprzez udział w konkursie (nadesłanie prac) potwierdza, że wyraża zgodę
na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie i je w pełni akceptuje.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego Regulaminu w kwestii
dotyczącej innego niż zawartych w regulaminie przyznania wyróżnień i nagród.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
ORGANIZATOR

