Regulamin konkursu plastycznego pt. „Trójwymiarowa Walentynka”
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Trójwymiarowa Walentynka” jest
Lipskie Centrum Kultury, ul.Rynek 2, 27-300 Lipsko.
2. Uczestnikami konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 roku życia
z powiatu lipskiego.
3. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój poczucia estetyki,
pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz
umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
4. Konkurs zakłada prezentację twórczości lokalnej społeczności w dziedzinie plastyki
oraz
rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających kreatywność i twórczą
wyobraźnię.
5.Regulamin i karta zgłoszenia dotyczące konkursu będą do pobrania na stronie
internetowej www.lcklipsko.pl oraz na facebooku.
6. Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Lipskie Centrum Kultury, ul. Rynek 2 , 27-300 Lipsko, do 28 stycznia 2022r.
7. Dostarczenie prac na konkurs oznacza akceptację warunków wyrażonych w
niniejszym regulaminie.
8. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną wykonaną pracę.
9. Format i technika pracy dowolna, „dzieło” ma być trójwymiarowe i wykonane
samodzielnie bez pomocy osoby dorosłej.
10. Praca powinna skupiać się wokół Dnia Świętego Walentego.
11. W konkursie mogą brać udział prace, które nie były publikowane oraz nie brały
udziału w żadnym innym konkursie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają
wyżej wymienionych warunków regulaminu.
13. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
14. Do każdej pracy należy dołączyć - Kartę Uczestnictwa.
Zgłoszenie do udziału w konkursie
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 roku życia
zamieszkujących teren powiatu lipskiego.
2. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika,
w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z
Uczestnikiem czy
uniemożliwiające wręczenie nagrody.
3. Dostarczone prace do konkursu podlegać będą ocenie Jury, które powoła
Organizator.
4. Jury dokona oceny biorąc pod uwagę: zgodność pracy z tematem, estetykę
wykonania pracy, ujęcie tematu oraz kreatywność.
5. Prace będą ocenianie w następujących kategoriach wiekowych:
I kategoria wiekowa 6-8 lat
II kategoria wiekowa 9-11 lat

III kategoria wiekowa 12- 15 lat.
6. Zdanie i decyzja Jury są ostateczne i nieodwołalne.
7.Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 11 lutego 2022r., a wyniki zostaną podane
na stronie internetowej www.lcklipsko.pl oraz na facebooku.
8. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie
przez organizatora o sposobie odbioru nagród i dyplomów.
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 !!!

