Konkurs plastyczny
„Przepis na udane święta”

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel.: 32 212 44 91 wew. 19
e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl
www.kulturasuszec.pl

Termin nadsyłania prac:

24.11.2021 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu:

05.12.2021 r.

Cel i tematyka:
Celem konkursu jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności twórczej
i pobudzanie wyobraźni oraz kreatywności. Tematyka konkursu związana jest ze Świętami Bożego
Narodzenia. Prosimy o stworzenie własnego i wyjątkowego przepisu na udane święta. Dzieci mogą
wykazać się fantazją i pokazać wyobrażenia kojarzące się z tym czasem. Prosimy, aby poprzez środki
plastyczne, stworzyć recepturę i pokazać jakie składniki konieczne są zdaniem dzieci do
wymarzonych i udanych świąt.
Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli z grup zerówkowych i uczniów szkół
podstawowych z klas I-III.
2. Prace muszą być wykonane przez uczestnika samodzielnie.
Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy prezentującej ich własną wizję udanych świąt,
korzystając z dowolnej techniki artystycznej (oprócz technik sypkich, brokatu, cekinów).
2. Praca musi mieścić się na 1 stronie formatu A4 lub A3.
3. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę.
4. Prace nie mogą być oprawione.
5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
6. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) dostępny
na www.kulturasuszec.pl.

Kryteria ocenianych prac:
1. Przejrzystość prezentowanych treści.
2. Oryginalność.

3. Dobór techniki.
4. Walory artystyczne.
Ocena jury:
1. Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) dzieci przedszkolne i uczniowie klas I szkoły podstawowej
b) uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.
2. Jury konkursu przyzna 3 główne nagrody w każdej kategorii.
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom:
1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród odbędzie się 05.12.2021 r.
Termin ten oraz organizacja tego wydarzenia może ulec zmianie z uwagi na sytuację
i ograniczenia związane z pandemią Covid-19.
2. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie oraz mailowo. Informacja o wynikach
dodatkowo zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora.
3. W przypadku, kiedy laureaci konkursu nie będą mogli odebrać nagród osobiście, zostaną one
wysłane pocztą.
4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie
wirtualnej. Informacje odnajdą Państwo na naszej stronie www.kulturasuszec.pl.
Zgłoszenia
Prace konkursowe należy przesłać do dnia 24.11.2021 roku (decyduje data wpływu. Zgłoszenia po
terminie nie będą przyjmowane) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, i ż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, z siedzibą przy ulicy Ogrodowej 22, 43-267 Suszec;
2. Inspektor Ochrony Danych: kontakt listowny na adres administratora lub email: iodo@kulturasuszec.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie Plastycznym „Przepis na udane święta” na podstawie art. 6 ust 1 pkt a);
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału
w Konkursie Plastycznym „Przepis na udane święta”
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem;
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w Konkursie Plastycznym „Przepis na udane święta”;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
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