REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU KREATYWNEGO
„MEGA JAJO WIELKANOCNE”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZANOWO

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, zwane dalej CKiS.
2. Patronem konkursu jest Sylwester Ziemkiewicz -Wójt Gminy Radzanowo.
CELE KONKURSU:
1. Kultywowanie tradycji związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy i zainteresowanie
rękodziełem ludowym;
2. Rozbudzanie inwencji twórczej oraz rozwijanie wrażliwości plastycznej i artystycznej;
3. Pobudzanie na gruncie rodzinnym kreatywności i współpracy przy realizacji wyznaczonego
zadania;
4. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych;
5. Odkrywanie talentów plastycznych i ich promocja w środowisku lokalnym;
6. Publiczna prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości poprzez wystawę w plenerze;
7. Przeciwdziałanie negatywnym społecznym skutkom pandemii Covid-19, takim jak
zdystansowanie, izolacja, wykluczenia, samotność, brak aktywności.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny
2. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów rodzinnych (dzieci + rodzice), będących
mieszkańcami gminy Radzanowo.
3. Każdy zespół rodzinny może dostarczyć jedną pracę konkursową, z załączoną obligatoryjnie
Kartą uczestnika.
4. Prace konkursowe to pisanki (obowiązuje kształt jaja) o wysokości minimum 50 cm,
wykonane dowolną techniką plastyczną, z dowolnego materiału, który gwarantuje trwałość
pracy podczas kilkudniowej prezentacji w plenerze.
5. Konkursowa pisanka musi samodzielnie stać lub mieć możliwość zawieszenia.
6. Prace mogą zawierać elementy charakterystyczne dla naszej gminy (np. herb,
charakterystyczne zabytki bądź obiekty sakralne).
7. Wraz z pracą konkursową zespół zobowiązany jest przesłać na adres cks@radzanowo.pl min.
3 zdjęcia ukazujące proces rodzinnego tworzenia pracy.
8. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej wystawie
pokonkursowej, promującej konkurs, talenty uczestników zorganizowanej w plenerze
(prawdopodobnie na terenie Parku im. Jana Kochanowskiego w Radzanowie) oraz na
funpage;u facebookowym Organizatora.
9. Po ogłoszeniu wyników i organizacji wystawy prace konkursowe będą zwracane autorom.
10. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
konkursowych wraz z danymi osobowymi autorów w prasie, na plakacie oraz innych materiałach
promujących konkurs i działalność Organizatora;

TERMIN I SPOSOBY NADSYŁANIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie przy ul. Szkolnej 3 w
terminie do dnia 24 marca 2021 roku do godz. 15:00.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

1. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu, przy czym
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

członkowie tej komisji nie będą dysponowali wiedzą nt. danych osobowych autorów
zgłoszonych prac konkursowych.
Ocena prac konkursowych uwzględniać będzie następujące kryteria: zgodność z tematem
konkursy, walory artystyczne, kreatywność, oryginalność, nawiązanie do tradycji, estetyka
wykonania.
Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez publikację listy laureatów na funpage;u facebookowym
Organizatora i stronie www.radzanowo.pl do dnia 27 marca 2021 r.
Autorom 3 najciekawszych prac zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Wręczenie zwycięzcom dyplomów i nagród nastąpi do dnia 01 kwietnia 2020 r. w formie
uzgodnionej telefonicznie oraz z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego w
związku z pandemią Sars-Cov-2.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację pracy na stronie
internetowej i fanpagach Organizatora i Gminy Radzanowo.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z wręczenia
dyplomu i nagrody na stronie internetowej i fanpagach Organizatora i Gminy Radzanowo.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych
osobowych uczestnika w celach związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, zwane dalej: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1)

KARTA ZGŁOSZENIA PRACY DO RODZINNEGO KONKURSU KREATYWNEGO
„MEGA JAJO WIELKANOCNE”
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZANOWO
(wypełnić drukowanymi literami)

Imiona i nazwiska autorów: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość zamieszkania ………………………………………………………………

Telefon kontaktowy pełnoletniego reprezentanta ……………………………………………...

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów:


Wyrażamy zgodę na udział w rodzinnym konkursie kreatywnym „MEGA JAJO
WIELKANOCNE” POD PATRONATEM WÓJTA GMINY RADZANOWO i potwierdzamy
znajomość regulaminu tego konkursu.



Wyrażamy zgodę na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych w celach
związanych z konkursem (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej:
„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119, s.1).
Wyrażamy zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej oraz naszego wizerunku do
przygotowania relacji fotograficznej i innych informacji promujących konkurs i działalność
Organizatora konkursu.



………………………………………………………………………
Data, podpisy rodziców/opiekunów prawnych uczestników

