KONKURS na „Wiersz z ilustracją”
1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
2. Cel konkursu:
 inspirowanie do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania
wyobraźni oraz kreatywności,
 stworzenie możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów,
 rozwijanie kreatywności.
3. Warunki konkursu:
 zadaniem uczestników konkursu będzie ułożenie wiersza/rymowanki minimum 5
wersów o tematyce związanej z zimą,
 stworzenie do wierszyka ilustracji w formacie A5, dowolną techniką,
 każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę,
 zgłaszane prace powinny być wykonane indywidualnie
4. Organizator zobowiązuje osoby dorosłe oraz opiekunów/rodziców osób
niepełnoletnich, które wezmą udział w Konkursie do wyrażenia zgody na przetwarzanie
danych osobowych przez Organizatora konkursu w celach związanych
z przeprowadzeniem Konkursu, jak również na wykorzystanie wizerunku laureatów.
Dane osobowe zwycięzców konkursu (imię, nazwisko) zostaną opublikowane na
stronach internetowych Organizatora.
5. Termin dostarczenia prac:
Prace konkursowe należy dostarczać osobiście do Domu Kultury w Górze w godzinach
7.00 – 15.00 do dnia 28.02.2022 r. wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1).
6. Ogłoszenie wyników:
 ogłoszenie wyników nastąpi 4.03.2022 r.,
 wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora,
 odbiór nagród wyłącznie osobisty na własny koszt. Organizator nie przesyła nagród
laureatom konkursu. Nagrody można odebrać do dnia 18.03.2022 r. – po tym terminie
nagrody przepadają na rzecz organizatora.
7. Ocena prac:
 prace będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora
Konkursu.
 prace niespełniające wymogów z pkt. 4, 5 oraz 6 podlegają dyskwalifikacji i nie są
oceniane przez Komisję Konkursową
 kryteria oceny: samodzielność wykonania, pomysłowość, zgodność pracy z tematem,
ogólne wrażenia artystyczne.
 przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc od 1 do 3 w każdej
kategorii wiekowej,
 decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od
niej odwołanie.

8. Uwagi:
 Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez Uczestnika
oraz wyrażenie zgody na publikację prac. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na
przetwarzanie i przekazywanie podmiotom trzecim informacji o swoich pracach do
celów związanych z konkursem.
 Prace konkursowe będzie można odebrać w siedzibie Organizatora Konkursu w dniach
14-18.03.2022 r. w godzinach 7.00 – 15.00.
 Prace nieodebrane przez zgłaszającego przepadają na rzecz Organizatora Konkursu.
Informacje o konkursie można uzyskać pod nr telefonu (65) 543 23 20 lub 695 996 875
w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
 Uczestnicy mają prawo zgłaszać do Konkursu tylko i wyłącznie prace wykonane
samodzielnie, do których Uczestnicy posiadają wszelkie prawa autorskie. Zgłaszanie
prac wykonanych przez inne osoby jest całkowicie zabronione. Uczestnicy Konkursu
ponoszą pełną odpowiedzialność związaną z użyciem dostarczonych przez siebie prac,
a w szczególności pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.
W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Uczestnik zobowiązany jest do ich zaspokojenia
i zwolnienia Organizatorów z ewentualnych roszczeń.
 W przypadku naruszenia obowiązującego prawa, praw osób trzecich, a także prób
oszustwa Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia pracy z postępowania
Konkursowego.
 Uczestnik zaświadcza, że dostarczona praca nie brała i nie bierze udziału w innym
konkursie
 Działania Organizatora nie wymaga dla swej ważności przesłania do Uczestnika
jakiegokolwiek oświadczenia. Organizator ma również prawo do usunięcia pracy
z postępowania Konkursowego z innych przyczyn bez informowania o tym Uczestnika.

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów!

