REGULAMIN KONKURSU

„ŚWIĄTECZNE OPOWIEŚCI SNUTE SŁOWEM I OBRAZEM”

ORGANIZATOR
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1, 67-300 Szprotawa
tel. 68 376 24 01, 500202518

e-mail: szdk@szdk.pl

1. Celem konkursu jest ukazanie pozytywnych postaw bohaterów związanych z obchodami
świąt Bożego Narodzenia oraz promowanie talentów literackich
2. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży.
3. Prace będą oceniane w grupach wiekowych:
a/ dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie klas I – III i szkół podstawowych
b/ uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjalnych
c/ uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
4. Tematyką prac są tradycje Bożego Narodzenia, wspólnych przygotowań, celebracji spotkań,
więzi rodzinnych z uwzględnieniem głębokich uczuć, emocji i zwyczajów.
5. Praca musi posiadać swój tytuł.
6. Praca może być wykonana w trzech kategoriach: literackiej, literacko-plastycznej oraz
plastycznej.
7. Kategoria literacka oraz literacko-plastyczna nie może przekroczyć 2 stron formatu A4.
8. Kategoria plastyczna nie może przekroczyć formatu A3, technika wykonania pracy:
dowolna
9. Nie dopuszcza się do konkursu prac wcześniej publikowanych lub nagradzanych w innych
konkursach. Prace, które nie spełniają tego warunku, będą dyskwalifikowane.
10. Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę z podanych trzech kategorii.
11. Prace należy nadsyłać na adres:
Szprotawski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 1
67-300 Szprotawa
12. Do prac należy dołączyć: imię i nazwisko, adres autora, wiek, telefon kontaktowy
13. Prace należy nadsyłać do 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY :
1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 17.12. 2017r. podczas Wigilii
Gminnej na placu przed SzDK.
2. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora.
3. Decyzje jury są ostateczne.
4. Organizatorzy przewidują nagrody za I-III miejsce oraz wyróżnienia.
Nagrody nie podlegają zamianie. Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo innego
podziału nagród i wyróżnień.
5. Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja ta znajdzie się
również na naszej stronie internetowej i profilu Fb.

WYKORZYSTYWANIE PRAC
Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie formularza konkursowego oświadcza, iż:
1. Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych prac
2. Zgadza się na opublikowanie prac na stronie internetowej organizatora i współorganizatorów w
czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu.
3. Osoby biorące udział w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania,
zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci
komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i
prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na
przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr
133 poz.833 z póz. zm.

