Regulamin rodzinnego konkursu na Ozdobę Choinkową
INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie.
2. Celem konkursu jest:
- nawiązanie do tradycji własnoręcznie wykonanych ozdób choinkowych
- rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej
- popularyzacja działań plastycznych
- poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
- zachęcenie rodzin do wspólnego, kreatywnego spędzania czasu.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie 1 pracy plastycznej – ozdoby choinkowej
4. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Rojewo.
5. Adresatami konkursu są rodziny zamieszkałe w Gminie Rojewo.
6. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
wykonanie ozdoby choinkowej z uwzględnieniem wskazanych
zasad (ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ);
dostarczenie lub wysłanie pracy na adres:
a) Rojewo 105 – Budynek Szkoły Podstawowej w Rojewie, biuro SZOiK
(1 piętro, obok biblioteki)
b) Rojewo 8, 88-111 Rojewo, Urząd Gminy w Rojewie, biuro SZOiK.
W treści powinny znaleźć się: nazwa konkursu, nazwisko autorów, adres e-mail,
numer kontaktowy.
7. Udział w konkursie traktowany jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami o ochronie danych osobowych (ustawa i „RODO”).
8. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych
autorów oraz wykonanych prac konkursowych na stronie internetowej organizatora,
Facebooku i w innych mediach.
9. Jedna rodzina uczestnicząca w konkursie może przesłać max. 1 pracę plastyczną –
ozdobę choinkową. Pracę można opatrzyć tytułem.
ZASADY WYKONANIA PRACY KONKURSOWEJ
1. Temat konkursu: „Ozdoba choinkowa”.
2. Praca powinna być wykonana przy pomocy całej rodziny w dowolnej technice plastycznej,
nie prezentowana wcześniej w innych konkursach i wystawach.
3. Do pracy można załączyć zdjęcie rodzinne z wykonaną ozdobą lub zdjęcie z wykonywania
wspólnej pracy, będzie to dodatkowym atutem przy ocenie pracy przez komisję
konkursową.
4. Zarówno praca plastyczna, jak i zdjęcie nie mogą naruszać niczyich praw autorskich.
6. Praca konkursowa w swym wyrazie nie może zawierać treści propagujących nienawiść,
przemoc oraz obrażać kogokolwiek w jakiejkolwiek formie.

OCENA I NAGRODY
1. Prace konkursowe należy dostarczyć lub przesłać do dnia 20 grudnia 2021 r.
2. Komisja konkursowa w min. 3 osobowym składzie powołana przez Organizatora dokona
oceny zgłoszonych zdjęć prac konkursowych najpóźniej do 22 grudnia 2020 r. i dokona
swobodnego rozdziału puli nagród.
3. Komisja konkursowa wyłoni laureatów, biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria:
współpracę całej rodziny przy wykonaniu pracy, oryginalność pomysłu, staranność
wykonania, zgodność z wymogami regulaminu, zdjęcie rodzinne wraz z pracą konkursową
lub zdjęcie ze wspólnie wykonywanej pracy.
4. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe z łącznej puli nagród oraz dyplomy.
5. Przekazanie nagród i dyplomów nastąpi poprzez zaproszenie laureatów do odbioru nagrody
po wcześniejszym kontakcie mailowym lub telefonicznym z laureatem przez Organizatora.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
regulaminie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji zapisów niniejszego regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
4. Informacje: tel. 533 322 504 (w godz. 8.00-15.00 od pon. do pt.)

