REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE ZASTAWNO - WALORY PRZYRODNICZE WSI ZASTAWNO”

I. Organizator konkursu
Organizatorami konkursu są: Ośrodek Kultury w Młynarach i Stowarzyszenie „Towarzystwo
Przyjaciół Zastawna” zwani dalej: organizator.
II. O konkursie
1. Konkurs zorganizowany jest w związku z obchodami uroczystości 700-lecia wsi Zastawno.
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Młynary.
3. Konkurs obejmuje kategorię tematyczną krajobrazów Zastawna, gdzie motywem przewodnim
jest przyroda, woda, wyeksponowane są zwierzęta, rośliny oraz okazy przyrody nieożywionej.
4. Konkurs rozstrzygnięty zostanie z podziałem na kategorie wiekowe:
- dzieci do 10 roku życia;
- młodzież od 11 do 16 roku życia;
- powyżej 16 lat
III. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik może przesłać na konkurs maksymalnie 4 prace.
2. Do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych.
3. Prace powinny być w formacie od A-4 do A-3 wykonane dowolną techniką.
4. Prace należy składać w zamkniętej kopercie w Ośrodku Kultury w Młynarach, z dopiskiem
„Konkurs plastyczny” do dnia 15 czerwca 2016 r. do godz. 15:00 osobiście lub przesłać
na adres: Ośrodek Kultury w Młynarach, ul. Dworcowa 10; 14-420 Młynary,
5. Prace na odwrotnej stronie powinny zawierać wypełnioną metryczkę oraz zgodę
na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do regulaminu.
6. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane wykonawcy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.
IV. Ocena prac – nagrody
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.mlynary.pl , www.kulturamlynary.pl oraz w dniu 2 lipca 2016 podczas uroczystości obchodów 700 - lecia wsi
Zastawno.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w dnu 2 lipca 2016 r. oraz na w/w
stronach internetowych.

5. Złożenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do jego organizatorów.
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących formach eksploatacji: druku
w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz
w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

V. Terminarz konkursu
Termin trwania konkursu ustala się na okres: od 15 marca 2016 r. do 15 czerwca 2016 r.

Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego „MOJE ZASTAWNO - WALORY
PRZYRODNICZE WSI ZASTAWNO”
Metryczka pracy konkursowej – konkurs plastyczny
Tytuł pracy:
Dane autora pracy konkursowej
Imię i nazwisko:

Wiek uczestnika

Adres zamieszkania:
Numer telefonu autora(*dotyczy autorów pełnoletnich)
e-mail
Dane prawnego opiekuna autora pracy konkursowej (*dotyczy udziału osób niepełnoletnich)
Imię i nazwisko:
Adres:
Telefon:
Ja, niżej podpisany(a) Oświadczam, że:
1. Jestem właścicielem praw autorskich do zgłoszonej pracy na konkurs oraz że praca ta nie narusza praw
autorskich osób trzecich, a także że w przypadku wystąpienia osoby trzeciej przeciwko organizatorowi
konkursu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw autorskich do pracy lub jej części, w tym prawa
własności, autorskich praw osobistych majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, przejmuję
odpowiedzialność na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu;
2. Znam i akceptuję postanowienia regulaminu konkursu plastycznego
……………………………………………
(data i czytelny podpis autora )

…………………………………………………….
( data i podpis prawnego opiekuna/rodzica)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KONKURSIE PLASTYCZNYM
„MOJE ZASTAWNO - WALORY PRZYRODNICZE WSI ZASTAWNO”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku przez Ośrodek Kultury
w Młynarach do celów konkursu plastycznego „MOJE ZASTAWNO - WALORY PRZYRODNICZE WSI
ZASTAWNO” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135). Poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie prawa
majątkowe do niej, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami).
……………………………………………
(data i czytelny podpis autora )

…………………………………………………….
( data i podpis prawnego opiekuna/rodzica)

