REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUSTRACJĘ DO WOJNICKICH LEGEND.
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Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6 – 12 lat, które w dniu
16.05.2015r. w trakcie trwania Wojnickiej Nocy Muzeów odwiedzą o godz. 18.00 Izbę
Regionalną.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych 6-9 i 10-12 lat.
Temat pracy powinien nawiązywać do treści wojnickich legend zawartych w
wydawnictwie TPZW „Wojnickie legendy w opracowaniu ks. Jana Królikiewicza”
Wojnicz 2013.
Każdy uczestnik może wykonać, w dowolnej technice, tylko jedną pracę w trakcie
trwania koncertów podczas, których odbywa się konkurs ( czas około 1 godz.).
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wojnickiej zastrzega sobie prawo do wykorzystania
i publikacji prac konkursowych oraz przetwarzania danych osobowych autorów.
Praca z chwilą przekazania Organizatorowi staje się jego własnością i nie jest zwracana
uczestnikowi po zakończeniu konkursu. Organizator ma natomiast prawo do dalszego jej
wykorzystania, jak też przekazywania praw do niej innym (z zastrzeżeniem podania
nazwiska autora przy publikacji pracy).
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie prac
sprzecznych z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z innych względów
powodujących, że nie nadają się one do publicznej prezentacji i
rozpowszechniania.
O wykluczeniu pracy decyduje Organizator, a jego decyzja jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie.
Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie nie
zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Oceny prac dokonuje Komisja Konkursowa, wiodącymi kryteriami oceny prac będą:
zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Nagrodą główną w konkursie jest publikacja nagrodzonych prac w „Zeszytach Wojnickich”
oraz nagrody rzeczowe.
Rozstrzygniecie Konkursu nastąpi w dniu 16.05.2015 r. w trakcie wernisaży wystawy w
Sali wystaw TPZW. Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie
internetowej Organizatora i w „Zeszytach Wojnickich”.
Decyzje Komisji konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania
i podziału nagród są ostateczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
• odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
• nie rozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
• rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu,
• interpretacji i wykładni zapisów Regulaminu.

Wojnicz, dnia 16 maja 2015r.
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Oświadczenie prawnego opiekuna laureata konkursu plastycznego
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUSTRACJĘ DO WOJNICKICH LEGEND
Wyrażam zgodę na publikację pracy konkursowej i przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka …………………………………………………
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