Regulamin konkursu
na "Najpiękniejszy koszyk wielkanocny na święconkę"

I
Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Rudziniec z siedzibą
w Poniszowicach.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci , młodzieży i dorosłych z terenu gminy Rudziniec.
3. Przewiduje się indywidualne uczestnictwo w konkursie za wyjątkiem kategorii rodzinnej.
4. Na konkurs należy dostarczyć samodzielnie wykonany koszyk wielkanocny.
5. Celem konkursu jest:
 poznanie i zachowanie wybranych elementów plastyki obrzędowej Świąt Wielkanocnych,
 poznanie i zachowanie najciekawszych tradycji związanych z obchodami Świąt
Wielkanocnych w kulturze ludowej,
 rozwój inwencji twórczej w zakresie prac plastycznych,
 rozwój wrażliwości estetycznej uczestników,
 wzmocnienie więzi rodzinnych
II
Kategorie konkursowe.
Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
1. Klasy I-III
2. Klasy IV-VI
3. Klasy VII-VIII i gimnazjum
4. Dorośli
5. Rodziny
III
Warunki konkursu.
1. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace wykonane własnoręcznie.
2. Zadaniem uczestników będzie wykonanie pracy plastycznej, nie większej niż 40 cm, mającej
kształt koszyka.
3. Jedna osoba/ rodzina może zgłosić 1 pracę w wybranej przez siebie kategorii.
4. Praca może być wykonana z dowolnych materiałów (wiklina, wiklina papierowa, włóczka,
kordonek, masa plastyczna, słomki, patyczki po lodach itp.)
5. Kolorystyka dowolna z uwzględnieniem wiosennych barw.
6. Prace należy opatrzyć metryczką – wzór metryczki do pobrania na stronie
www.gokrudziniec.pl
7. Wraz z pracą należy dostarczyć oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych podpisane
przez rodzica lub opiekuna prawnego (do pobrania na stronie www.gokrudziniec.pl )
8. Prace należy dostarczyć w terminie od 18.03.2019 do 27.03.2019r. do Gminnego Ośrodka
Kultury Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach
9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 02.04.2019r. na stronie internetowej:
www.gokrudziniec.pl
10. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Kiermaszu Wiosennego w siedzibie GOK w
Poniszowiach w dniu 4.04. 2019r.
11. Uczestnicy konkursu będą mogli odebrać swoją pracę po prezentacji i wręczeniu nagród w

dn. 04.04.2019 r. Za prace nie odebrane w tym terminie organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności.
12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw do publikacji zdjęć
w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
13. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy
i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez
niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w Internecie i na
wystawie.
14. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
regulaminu.
IV
Kryteria oceniania.
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
2. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:







ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu,
ogólne opracowanie, dobór materiałów,
nawiązanie i wykorzystanie tradycyjnych motywów i materiałów,
kreatywność
estetyka wykonania oraz trwałość konstrukcji,
walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

3. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały
nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnego
Ośrodka Kultury Rudziniec.
V
Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody przez Uczestnika na ich przetwarzanie jest
dobrowolne, jednak ich niepodanie lub brak zgody uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury
Rudziniec z siedzibą w Poniszowicach, ul. Parkowa 11, 44-172 Poniszowice.
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: gokpon@wp.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników
Konkursu.
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji
Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród)
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
6. Klauzula informacyjna związana z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczona jest na stronie:
www.gokrudziniec.pl

