REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO

"Inspiracja płynie z tradycji"

Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, współorganizatorami: Starostwo
Powiatowe w Radomiu oraz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
2. Osobami upoważnionymi do udzielania informacji na temat konkursu są: Marta Maciejczyk
(marta.maciejczyk@cal.pionki.pl), Alicja Baran (alicja.baran@cal.pionki.pl)
Założenia organizacyjne
1. Celem konkursu jest:
- promocja sztuki ludowej charakterystycznej dla regionu radomskiego
- innowacyjne wykorzystanie motywów regionalnych
- kształtowanie i promowanie więzi rodzinnych
- integracja międzypokoleniowa
- rozwijanie zdolności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej
2. Konkurs trwa od 16.08.2017r. do 31.10.2017r.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Konkurs jest skierowany do mieszkańców powiatu radomskiego.
5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi
w innych konkursach.
6. Praca powinna być wykonana przez zespół złożony z co najmniej dwóch osób, z których jedna powinna być osobą
dorosłą. Tak więc zespół może składać się z dowolnej liczny osób, np. rodzice oraz dzieci, dziadkowie oraz wnukowie,
itp.
Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac
1. Praca konkursowa:
– powinna być wykonana własnoręcznie, techniką dowolną
– jej wykonanie powinno angażować kilka osób, które łączą więzy rodzinne
2.Aby zgłosić pracę do konkursu należy wypełnić kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
3. Prace będą przyjmowane w Centrum Aktywności Lokalnej (od poniedziałku do piątku w godz. 8.30- 17.30) do
29.09.2017r.
Ocena prac konkursowych
1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa złożona z pracowników Centrum Aktywności Lokalnej oraz zaproszonych
gości.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom komisji konkursowej zostaną zaprezentowane
prace bez określania ich autorów, oznaczone jedynie numerami. Każdemu zgłoszeniu zostanie nadany numer
porządkowy, a po ostatecznej decyzji komisji konkursowej numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione
nazwiska autorów zwycięskiej pracy.
3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół, który będzie podpisany przez wszystkich członków
komisji konkursowej.
4. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria:
- stopień i sposób wykorzystania regionalnych motywów ludowych
- pomysłowość,
- estetyka wykonania pracy.
5. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej do końca października 2017r.
7. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej: www.cal.pionki.pl.
Warunki ogólne
1. Uczestnicy konkursu zgłaszający swoje prace, jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego
przeprowadzenia (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych , Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t. tj.).

2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Nagrody
1. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów, które zostaną wręczone
podczas otwarcia wystawy prac złożonych w konkursie (październik 2017r.).
Prawo własności i prawo wykorzystania prac
1. Zgłoszona praca staje się własnością organizatorów, jeśli nie zostanie odebrana przez autora do końca listopada
2017 r.(ale nie wcześniej niż po zakończeniu wystawy).
Postanowienia końcowe
1. Najciekawsze prace mogą zostać sfotografowane i opublikowane w mediach informujących o konkursie oraz mogą
zostać zaprezentowane na wystawie, jak również podczas imprez okolicznościowych CAL (w formie albumu lub
autentycznych prac).
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do przedłużenia lub odwołania konkursu w przypadku zaistnienia
okoliczności od nich niezależnych.

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa
"Inspiracja płynie z tradycji"
pod hasłem "Regionalna sztuka ludowa w nowej odsłonie"
Autorzy pracy oraz ich wiek:

Dane osoby dorosłej, która zgłasza prace, jest przedstawicielem zespołu:
Imię i nazwisko:
Wiek:
Adres zamieszkania:
Nr telefonu:
Tytuł pracy:

Oświadczenie
Oświadczam, że jestem autorem zgłaszanej pracy. Zgłaszana praca nie był nagrodzona w innym konkursie oraz obecnie
nie bierze udziału w żadnym innym konkursie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, t. tj.). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Jestem świadom, iż przysługuje mi
prawo do ich wglądu, poprawiania, uzupełniania oraz usuwania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji na temat zgłaszanej pracy przez organizatora celem: umieszczenia jej na
wystawie, promocji konkursu, publikacji w prasie.
Wyrażam zgodę na utrwalanie (foto i wideo) oraz publikację mojego wizerunku w materiałach promocyjnych i
reklamowych CAL oraz podmiotów współpracujących lub sponsorujących działalność CAL.

data .........................................

podpis ..........................................

