REGULAMIN KONKURSU
NA PISANKĘ WIELKANOCNĄ
1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Organizatorami konkursu są Urząd Gminy w Świdnicy oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Świdnicy.
2. CELE KONKURSU:





popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą,
stworzenie okazji do zaprezentowania przez mieszkańców gminy Świdnica własnych
pomysłów i technik wykonywania i zdobienia pisanek
pobudzenie inwencji twórczej,
integracja społeczności lokalnej.

3. SZCZEGÓŁY KONKURSU:
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pisankę
wielkanocną. Technika wykonania i wymiary pracy: dowolne.
Przykłady: praca plastyczna, rysunek, wyklejanka, rękodzieło, decoupage, jajko zdobione
technikami naturalnymi, kraszanka, pisanka, itp.
4. KATEGORIE WIEKOWE:
I KATEGORIA
Indywidualna – dzieci do 10 lat z terenu gminy Świdnica
II KATEGORIA
Indywidualna - młodzież od 11 lat do 16 lat z terenu gminy Świdnica
III KATEGORIA
Indywidualna - osoby od 17 lat do 100 lat z terenu gminy Świdnica

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA PRAC:



Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
Termin do 26 marca do godziny 15.00.

6. DANE UCZESTNIKÓW:
Do każdej pracy należy na stałe załączyć kartkę z danymi identyfikacyjnymi:




imię i nazwisko, adres i numer telefonu
w przypadku prac przedszkolnych i szkolnych: nazwa placówki, grupy, klasa
kategoria

7. OCENA PRAC:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.
Ocenianie podlegać będzie:
 Zgodność z regulaminem
 Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników
 Bogactwo użytych materiałów
 Samodzielność i estetyka pracy
8. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 marca 2021 r. Informacje o wynikach konkursu zostaną
opublikowane na stronie internetowej i profilu społecznościowym Urzędu Gminy w Świdnicy
i Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
9. NAGRODY:




W każdej kategorii zostaną nagrodzone 3 prace
Każdy uczestnik otrzyma mały upominek
Komisja konkursowa ma prawo przyznać wyróżnienia

Przyznane nagrody uczestnik odbiera z Gminnego Ośrodka Kultury od 1 kwietnia 2021 r.
Nagrody ufundowane są przez Urząd Gminy w Świdnicy i Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy.

10. WYSTAWA:
Prace, które zostaną dostarczone na konkurs zostaną wyeksponowane na wystawie w
Gminnym Ośrodku Kultury oraz na wystawie online na profilu społecznościowym Urzędu Gminy
w Świdnicy oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy w terminie od 1 do 15 kwietnia 2021 r.
Po tym czasie, w ciągu 7 dni, uczestnicy mogą odebrać swoje prace lub przechodzą one na
własność Organizatora.

11. SPRAWY ORGANIZACYJNE:







Przypadki nie objęte niniejszym regulaminem oraz ewentualne kwestie sporne
rozstrzygać będzie komisja konkursowa
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku
uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i
reklamowych.
Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej 37. Przetwarzanie danych
osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych). Szczegółowe informacje dostępne są na
www.gokswidnica.pl
Zgłoszenie uczestnictwa do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów w związku z konkursem.

12. KONTAKT:
Paweł Kierzek – specjalista ds. organizacji imprez
tel. 68 327 33 22
e-mail: sekretariat@gokswidnica.pl lub p.kierzek@gokswidnica.pl
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Ogrodowa 37

