
REGULAMIN KONKURSU
„dizajn – działaj kreatywnie, pokaż swoją pasję”

WITRAŻ    ŚWIĄTECZNY

ORGANIZATOR
Lipskie Centrum Kultury

CELE KONKURSU
-  Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej
-  Rozwijanie wrażliwości estetycznej

 Stworzenie możliwości rozwoju talentu. 
 Prezentacja twórczej działalności dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Promocja indywidualnych zdolności uczestników konkursu.

TEMATYKA
Zadaniem uczestnika jest wykonanie WITRAŻU O TEMATYCE ŚWIĄTECZNEJ.

TECHNIKA
Witraż - praca wykonana na podłożu papierowym w formacie nie mniejszym niż A4, 
z wykorzystaniem bibuły, papieru kolorowego przezroczystego itp.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• Prace należy wykonać własnoręcznie / samodzielnie bez pomocy osób dorosłych/
• Każdy uczestnik konkursu może wykonać max. 1 pracę.
• Każda praca powinna zawierać kartę uczestnictwa wraz ze zgodą o przetwarzaniu danych 
osobowych

KRYTERIA OCENY PRAC
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
    -  zgodność z tematem oraz z technuką witrażową
    -  estetyka wykonania;
    -  wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja)
    -  samodzielność wykonania.

W każdej kategorii organizator przyzna nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy.
 
UCZESTNICY KONKURSU

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
Prace będą oceniane w pięciu  kategoriach wiekowych:
1 - .kategoria: kl. I- III  szkoły podstawowej
2 -  kategoria: kl. IV-VI szkoły podstawowej 
3 -  kategoria kl. VII-VIII szkoły podstawowej
4 -  kategoria kl. I-IV szkoły ponadpodstawowej
5 -  kategoria dorośli



TERMINY
Termin składania prac do 10 grudnia 2021r. /piątek/ w Lipskim Centrum Kultury, 
w  przypadku  obostrzeń  covidowych  należy  przesłać  zdjęcie  pracy  na  adres  e-mail
konkurs@lcklipsko.pl  wpisując w temacie wiadomości „WITRAŻ ŚWIĄTECZNY”.

W  przypadku  problemów  z  przesłaniem  plików  tradycyjną  pocztą  elektroniczną,
proponujemy  skorzystanie z darmowego programu  wetransfer  lub podobnych. 
Karta  uczestnika   musi  być  podpisana  i  zeskanowana  (może  być  wykonane  dobrej  jakości
zdjęcie karty z widocznym podpisem).  Zgłoszenia bez podpisu nie będą przyjmowane.
Prosimy również o podpisanie zdjęć prac imieniem i nazwiskiem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 17 grudnia 2021r. /piątek/

Nagrodzone prace  zostaną umieszczone na pokonlkursowej  wystawie  oraz  w  albumie na
facebooku LCK. 
Odbiór dyplomów i nagród po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Regulamin i karta uczestnika do pobrania na stronie www.lcklipsko.pl i na fecebooku LCK.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.
Wszystkie sprawy sporne Regulaminu rozstrzyga Organizator.
Podanie  danych osobowych jest  dobrowolne,  przy  czym konsekwencją  niepodania  danych
osobowych jest niemożność uczestniczenia w Konkursie.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 Każda praca może mieć tylko jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału prace zbiorowe.
 Oceniane będą prace wykonane samodzielnie /bez pomocy rodziców/..
 Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy.
 Uczestnik  konkursu  poprzez  dostarczenie  pracy  wyraża  zgodę  na  jej  nieodpłatne

rozpowszechnianie  i  publikacje  oraz  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych  przez
organizatorów.

 Prace nie spełniające powyższych kryteriów nie wezmą udziału w konkursie.

Ochrona danych osobowych:

      Dane osobowe pozyskane na potrzeby konkursu będą wykorzystane zgodnie z ustawą o ochronie
danych  osobowych  z  dnia  10  maja  2018  r.  (Dz.U  z  2018r.,  poz.1000)  oraz  Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony
osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zapraszamy do udziału!!!

http://www.lcklipsko.pl/
mailto:konkurs@lcklipsko.pl

