Regulamin konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach
Patron
Wójt Gminy Rudziniec
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. W ludowych zwyczajach okres poprzedzający Boże Narodzenie wiązał się
z wykonywaniem ozdób choinkowych w domach, czym niejednokrotnie zajmowały
się całe rodziny. Ozdoby wykonywane były z bibułki, słomy, kolorowego papieru,
orzechów, szyszek, pestek owoców oraz ziaren zbóż i świadczyły o ogromnej fantazji
i pomysłowości twórców. Warto kontynuować tę piękną tradycję, pielęgnując dzieło
naszych przodków, dlatego też serdecznie zapraszamy do udziału w naszym
konkursie.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdób choinkowych.
3. Celem konkursu jest poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego
Narodzenia.
4. Konkurs polega na wykonaniu:
• ozdoby choinkowej – technika wykonania dowolna, forma dowolna – dopuszczalne
bombki, łańcuchy, figurki, itp. Można użyć np. bibułki, słomy, kolorowego papieru,
orzechów, szyszek, pestek owoców, makaronu, piernika ,ziaren zbóż, brokatu,
wstążek, cekinów, tkanin, guzików, piórek, farb itp.
Ozdoby mogą być także wykonane na drutach czy szydełku.
Jak wskazuje temat konkursu, pracę musi dać się powiesić na choince. Należy
wziąć pod uwagę, że ozdoba nie może być zbyt ciężka - choinkowe gałązki są
delikatne i nie można na nich wieszać ciężkich przedmiotów.
• dopuszczalna kolorystyka pracy: biała, czerwona, złota.
5. Konkurs przeprowadzany jest w kategoriach wiekowych:
– kategoria rodzinna ( np. dzieci w wieku przedszkolnym z rodzeństwem i rodzicami)
– dzieci w wieku kl. I-III
– dzieci w wieku kl. IV-VI
– młodzież w wieku kl. VII i gimnazjum
– dorośli
II. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
2. Prace należy zgłaszać:
w terminie od 20 listopada do 01 grudnia 2017r
3. Podpisanie prac:
– ozdoby choinkowe muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę
zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko autora;
- szkoła( kategoria dzieci w wieku kl. I-III, IV-VI , VII i gimnazjum)
- adres i nr tel. (kategoria rodzinna i dorośli)
4. Zabezpieczenie prac:
– ozdoby choinkowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed zniszczeniem
w sztywnych opakowaniach
5. Prace będą traktowane z należytą starannością, jednak Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia w transporcie.
6. Nadesłane prace nie będą zwracane. Będą stanowiły dekoracje choinek
w Urzędzie Gminy w Rudzińcu.

7. Terminy konkursu:
- ogłoszenie konkursu :09 listopada 2017r.
- nadsyłanie prac: do 01 grudnia 2017 r.
- rozstrzygnięcie konkursu: do 04 grudnia 2017 r.
- ogłoszenie wyników: do 06 grudnia 2017 r.
- wręczenie nagród: uczestnicy Konkursu, którym zostaną przyznane nagrody
główne lub wyróżnienia zostaną poinformowani o miejscu i godzinie uroczystości
telefonicznie. Informacja będzie również dostępna na stronie internetowej
www.gokrudziniec.pl
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji nadesłanych prac
z podpisem nazwiska autora.
9. Pełnoletni uczestnik konkursu, składając swój podpis na karcie zgłoszenia,
oświadcza, że:
a) posiada pełnię praw autorskich do przedłożonych prac konkursowych i przenosi
je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji, ekspozycji i/lub
innego rozpowszechniania;
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych
w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)
c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w Karcie
Zgłoszenia w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu oraz w związku
z wystawianiem do wglądu publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 ze zm.)
10. W przypadku, gdy Uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia podpis na
karcie zgłoszenia składa opiekun prawny.
15. Podpisana karta zgłoszenia jest dowodem na zapoznanie się z regulaminem
konkursu i jego akceptacją. Jednocześnie zgłoszenie prac do Konkursu jest
jednoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do zgłoszonych prac.
III. NAGRODY
1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury. Werdykt jury będzie
ostateczny i nie będzie mógł być kwestionowany.
2. Za główne kryterium przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość oraz
inwencję twórczą autora.
3. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych w dowolnej
konfiguracji.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ozdób choinkowych, którymi zostanie
przystrojona choinka, podczas uroczystości wręczenia nagród.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. W kwestiach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający
należy do Organizatora.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.gokrudziniec.pl
3. Administratorem danych osobowych do celów związanych z prowadzonym
konkursem jest Organizator. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich
danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

