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Wręczyca Wielka 2019 r.

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO



„HONOROWY OBYWATEL GMINY WRECZYCA WIELKA”

prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 30 kwietnia
2019 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Śląska 20
42-130 Wręczyca Wielka

organizatorzy:
Gmina Wręczyca Wielka
Gminny Ośrodek Kultury we Wręczycy Wielkiej
1. Patronat honorowy:



Wójt Gminy Wręczyca Wielka

 Komisja

2. Cele konkursu:






prezentacja oraz promocja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych
promowanie Gminy Wręczyca Wielka
pobudzenie wyobraźni oraz rozwijanie myślenia twórczego
rozwijanie zainteresowań zamieszkiwanym regionem i jego historią
kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości oraz postaw obywatelskich
3. Temat konkursu:



uczestnicy konkursu zastaną zaproszeni na Sesję Rady Gminy, podczas której
odbędzie się ceremonia udekorowania honorowego obywatela Gminy Wręczyca
Wielka



ocena jury jest ostateczna i nieodwołalna. Sprawy nieuregulowane regulaminem
rozstrzyga organizator. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością
Gminnego Ośrodka Kultury we Wręczycy Wielkiej. Prawa autorskie przechodzą na
własność organizatora, który zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukcji
prac konkursowych bez wypłacania honorariów oraz wykorzystania prac w celach
promocji Gminy Wręczyca Wielka. Zgodnie Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) administratorem danych
osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą we Wręczycy Wielkiej, ul.
Śląska 20. Uczestniczący wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i
wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych związanych z tymże
konkursem. Osoby przekazujące dane osobowe posiadają prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu.



informacji w sprawach uczestnictwa w konkursie udziela Gminny Ośrodek Kultury
we Wręczycy Wielkiej (tel. 34 319 24 24)

 konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII oraz III klasy Gimnazjum a także

dorosłych mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka
 technika prac:
 medal – technika płaska na papierze w formacie A4 (każda strona medalu na
oddzielnej kartce), w technice rysunku malarstwa, grafiki lub grafiki
komputerowej
 statuetka – forma przestrzenna (maksymalna wysokość 20 cm) wykonana w
dowolnym materiale, np. gipsie, plastelinie, masie solnej, masie papierowej,
drewnie (rzeźba lub płaskorzeźba).
 nie będą oceniane prace wyklejane bibułą, sypkimi produktami spożywczymi,
żelami brokatowymi, folią, z gotowych elementów itp. oraz nieprawidłowo
opisane
 każdy uczestnik może dostarczyć tylko 1 pracę – praca powinna być opisana na

odwrocie pismem drukowanym lub komputerowym (imię i nazwisko, klasa, szkoła
lub miejsce zamieszkania, nr telefonu)

konkursowa dokona oceny prac w następujących kategoriach
wiekowych:
Kategoria I
klasy I-III
Kategoria II
klasy IV, V, VI
Kategoria III
klasy VII, VIII, III gim.
Kategoria IV
dorośli
lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej GOK
(www.gokwreczycawielka.pl)



Wykonanie projektu medalu (awers i rewers) lub statuetki dla honorowego mieszkańca
Gminy Wręczyca Wielka.
4. Warunki uczestnictwa:

O terminie wręczenia nagród Organizatorzy poinformują na stronie
internetowej

