REGULAMIN KONKURSU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„KOLOROWE DOŻYNKI”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Celem konkursu jest ukazanie tradycji dożynek – wicia wieńców dożynkowych.
Konkurs wpływa na rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
jak również przybliża tradycje dożynkowe.
b) Organizatorem Konkursu jest Gmina Łaszczów, Łaszczów, ul. Chopina 14, 22-650
Łaszczów.
c) Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i uczestnictwa w Konkursie
pn. „KOLOROWE DOŻYNKI”. Wszelkie działania Organizatora i powołanego jury
są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator
konkursu zobowiązuje uczestników do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
d) Rozstrzygnięcie konkursu „KOLOROWE DOŻYNKI” odbędzie się w dniu
21 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie.
2. ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU
a) Udział w konkursie mogą wziąć dzieci w wieku od 3 do 15 lat, w III Kategoriach
wiekowych:
- I kategoria - Przedszkole – forma dowolna
- II kategoria – uczniowie klas 1-4 – wieniec dożynkowy o wymiarach max 40x40
- III kategoria – uczniowie klas 4-8 – wieniec dożynkowy o wymiarach max 50x50
b) Podczas konkursu plastycznego zakazuje się, aby osoby dorosłe pomagały w
przygotowaniu małych wieńców dożynkowych.
c) Prace mogą być wykonane dowolną techniką z dowolnych materiałów
d) Wykonane prace prezentować mają tradycję. Wieńce mogą być wykonane w
sposób tradycyjny – włącznie z kłosów zbóż i żywych kwiatów oraz nowoczesne
z dodatkami kwiatów sztucznych i wstążek.
e) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw
autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu. Osoby
zgłaszające uczestników do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych – zgodnie z Ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. z 2019 poz. 1781).
f) Prace wykonane podczas konkursu nie będą zwracane.

g) Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
h) Zadaniem uczestników będzie wykonanie wieńca dożynkowego, lub w przypadku
grupy przedszkolnej dowolnej pracy o tematyce dożynek.
i) W toku konkursu wyłonieni zostaną laureaci, którzy otrzymają następujące
tytuły: I, II oraz III miejsce w III kategoriach wiekowych.
j) Z prac konkursowych utworzony zostanie album z formie elektronicznej, który
zostanie udostępniony na stronie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie
k) Prace konkursowe należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie do
dnia 20 sierpnia 2020 r.
l) Warunkiem przyjęcia pracy jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego
formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu
(będzie on również dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury w formie papierowej)
3. NAGRODY
a) Dla uczestników zostaną przygotowane nagrody rzeczowe ufundowane przez
Burmistrza Łaszczowa
b) Nagrody zostaną wręczone podczas Dożynek Powiatowych w dniu 23-08-2020 r.
4. JURY
a) Skład jury ustala Organizator konkursu. W skład Jury konkursu wchodzą 3 osoby
– w tym przedstawiciel Organizatora bądź osoba wskazana przez Organizatora.
b) Głos decydujący ma zawsze Przewodniczący Jury.
c) Komisja konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
- jakość wykonania (jakość wykonania w stosunku do wieku uczestnika)
- barwność i kreatywność wykonanych prac
- występowanie elementów tradycyjnych bądź elementów nowoczesnych
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
b) Organizatorowi przysługuje wyłącznie prawo do wyłonienia zdobywców nagród
w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
c) Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o
ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Wyborach.
Łaszczów, dnia 5 sierpnia 2020 r

