REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WITRAŻ - W świecie czarów i magii”
Konkurs organizowany jest w ramach projektu
„W świecie czarów i magii – historia naszego regionu na bazie miejscowych legend”

I Organizator:
Organizatorem konkursu plastycznego „Witraż - W świecie czarów i magii” jest:






Grupa nieformalna „Pasjonatki historii zauroczone magią”
Fundacja Pomocy Szkole im. E. Machniewicza w Górze
Pracownia Historii Ziemi Górowskiej, działająca przy PCDNiPPP w Górze
Dom Kultury w Górze
Biblioteka Miejska w Górze

II Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży.
2. Promowanie młodych talentów plastycznych.
3. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.
4. Poznawanie różnorodnych technik plastycznych.
III Uczestnicy:


Uczniowie klas I-VIII

IV Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami
plastycznymi (na papierze, tekturze, szkle, z bibuły). Forma płaska.
2. Witraż powinien zawierać zawieszkę lub podstawkę do umocowania pracy.
3. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić karteczkę z: tytułem pracy, imieniem i nazwiskiem autora.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
5. Nie biorą udziału w konkursie prace wykonane z gotowych, zakupionych elementów (figurek,
ozdób itp.).
6. Praca powinna być wykonywana samodzielnie przez uczestnika konkursu.

7. Do każdej pracy należy dołączyć załącznik nr 1 karta zgłoszenia
V Kryteria oceny:
1. Tematem pracy są czary i magia. Ocenie podlegają samodzielność wykonania, zastosowana
technika plastyczna, ogólny wyraz artystyczny pracy, oryginalność, funkcjonalność.
2. Prace będą oceniane w jednej grupie.
VI Termin:


Prace należy dostarczyć do Domu Kultury w Górze w terminie do 15.06.2022 r.

VII Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
3. Osoby nagrodzone przez Komisję zostaną powiadomione telefonicznie przez Organizatora.
4. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
5. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
6. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej zorganizowanej z
wybranych prac, odbędzie się w dniu 23.06.2022 r. o godz. 17:00 na placu przy Wieży Głogowskiej.
VIII Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu
oraz uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
3. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu. Dostarczenie pracy
na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych do celów
konkursu.
4. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie wizerunku,
jego imienia i nazwiska oraz złożonej pracy konkursowej na stronie internetowej Organizatora
konkursu oraz w pozostałych publikacjach organizatora konkursu.
5. Złożone prace nie będą zwracane. Z chwilą dostarczenia prac, przechodzą one na własność
organizatora, który przejmuje prawa majątkowe do otrzymanych prac. Przesłanie/przekazanie prac
jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich oraz zgodą na ich wykorzystanie.
6. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie pracy plastycznej – WITRAŻU, który nie był do tej pory
nigdzie publikowany ani nagradzany w innych konkursach.
7. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny
oraz nienaruszający dóbr osobistych innych osób.

