REGULAMIN KONKURSU
NA STROIK BOŻONARODZENIOWY I BOMBKĘ

1. Organizator konkursu:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem, ul. Piękna 8, 18-420 Jedwabne,
tel.862172124, e-mail: mgokjedwabne@wp.pl
2. Cele konkursu:
 Edukacja dzieci w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia
świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową.


Kultywowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia.

 Rozwijanie kreatywności, innowacyjności poprzez pobudzenie aktywności twórczej
dzieci i młodzieży.
 Kształtowanie wyobraźni plastycznej i rozwijanie zdolności manualnych.
3. Techniki:
 Stroiki mogą być tradycyjne - wykonane z naturalnych materiałów, takich jak:
orzechy, szyszki, kora, ozdoby zrobione z bibuły, krepiny, papieru, zboża, drewna,
zasuszonych roślin, waty oraz elementów wykonanych samodzielnie itp.
4. Kategorie konkursu:
 Indywidualna
 Rodzinna - wykonane przy pomocy rodziców dziadków, rodziny.
Stroiki powinny być funkcjonalne, czyli takie którymi można udekorować świąteczny stół.
Kryterium wyróżniania prac konkursowych będzie pomysłowość i odzwierciedlenie tematu
konkursu.
5. Uczestnicy konkursu:
 Kategoria wiekowa uczniowie klas I –III
 Kategoria wiekowa uczniowie klas IV -VII
 Kategoria wiekowa - Gimnazjum


Kategoria- Rodzinna

6. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Przystąpienie do konkursu następuje poprzez zgłoszenie za pomocą formularza
zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Każdą pracę należy podpisać, tj. podać : imię i nazwisko dziecka, wiek, adres szkoły,
imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy do placówki.
3. Stroiki i bombki wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć
do dnia 8 XII 2017 r. na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem
ul. Piękna 8
18-420 Jedwabne
Tel. 862172124, email: mgokjedwabne@wp.pl
7. Komisja konkursowa
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
Organizatora, zwana dalej „Komisją”. Komisja zobowiązana jest do zachowania
bezstronności podczas oceny poszczególnych prac. Jury będzie zwracało uwagę na:
- oryginalność kompozycji,
- estetykę wykonania,
- kolorystykę,
- wykorzystanie materiałów naturalnych,
- wkład pracy.
Organizator nie zwraca uczestnikom prac biorących udział w Konkursie. Będą one
wyeksponowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnem. Ogłoszenie wyników
nastąpi dnia 14 XII 2017 r., o godz. 11.00 w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnem.
Lista laureatów będzie udostępniona na stronie internetowych:
 www.jedwabne.pl
 www.naszakultura.pl
8. Nagrody
Spośród zgłoszonych do konkursu wytworów, Komisja wybierze prace, które zostaną
nagrodzone. Laureaci I, II, III miejsca w czterech kategoriach otrzymują nagrody
rzeczowe.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
konkurs pt. „STROIK BOŻONARODZENIOWY I BOMBKA”
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
ZGŁASZAJĄCA PLACÓWKA
(PIECZĄTKA SZKOŁY)
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/
OPIEKUNA PRACY-TEL.

KATEGORIA

Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem.
KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU
I DANYCH OSOBOWYCH
1. Uczestnicy konkursu przenoszą nieodpłatnie na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem swoje prawa majątkowe do
wykonanych przez siebie wytworów, w celu wykorzystania ich przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem w sposób
nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video,
b) zwielokrotniania na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet,
d) publicznego odtwarzania, wyświetlania.
2. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego/naszego wizerunku przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z póź. zm.). Wyrażenie zgody
jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas konkursu mogą zostać umieszczone na stronie internetowej
oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w
tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystywania naszego wizerunku, głosu, wypowiedzi na potrzeby
określone w oświadczeniu.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnem.
Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym piśmie jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Jedwabnem
(18-420) przy ul. Piękna 8. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o
przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).

Oświadczenie ważne jest bezterminowo. Podpisanie oświadczenia jest dobrowolne.
.......................................................
Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Metryczka
Imię i nazwisko autora pracy: …………………………………………………………
Kategoria:…………………………
Adres szkoły / placówki zgłaszającej:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..

