REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ON-LINE
„POSTAĆ FANTASTYCZNA Z TWÓRCZOŚCI STANISŁAWA LEMA”
§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki uczestnictwa
w konkursie „Postać fantastyczna z twórczości Stanisława Lema” zwanym dalej
„Konkursem”, a także kryteria oceny prac konkursowych i warunki nagradzania zwycięzców.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa
109, 18-106 Turośń Kościelna, tel. 515-950-103, zwany dalej „Organizatorem”.
§2.
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
a. upamiętnienie 100 rocznicy urodzin pisarza,
b. zainteresowanie młodzieży twórczością Stanisława Lema,
c. kształtowanie zamiłowania do fantastyki naukowej,
d. pobudzenie inwencji twórczej,
d. rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
§3.
ZAKRES TERYTORIALNY I UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VII-VIII Szkół Podstawowych z terenu gminy
Turośń Kościelna.
§4.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria:
a. temat pracy konkursowej – wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać
fantastyczną z twórczości Stanisława Lema, wykonanie zdjęcia tej pracy i przesłanie do
Organizatora,
b. forma i technika – technika dowolna,
c. praca powinna być wykonana indywidualnie,
d. udziału w Konkursie nie mogą brać prace prezentowane w innych konkursach,
e. każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę,
2. Każda praca powinna zawierać kartę uczestnika, której wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.
§5.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM KONKURSU
1. Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w nim są całkowicie
dobrowolne.
2. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
3.Prace należy dostarczyć na adres e-mail: biblioteka@gok.turosnkoscielna.pl w terminie
do 20 października 2021 r.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
5. W Konkursie wezmą udział tylko prace spełniające warunki wskazane w § 4 ust. 1

Regulaminu, dostarczone do 20 października 2021 r. Prace złożone po terminie nie będą
rozpatrywane.
§6.
KOMISJA KONKURSOWA
1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni Kościelnej powołuje komisję konkursową,
zwaną dalej „Komisją”, składającą się z trzech członków.
2. Komisja czuwa nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje oceny prac
konkursowych, wyłania najlepsze spośród nich oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.
3. Komisja obraduje na posiedzeniu zamkniętym.
4. Decyzja Komisji co do wyboru najlepszych prac jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie.
§7.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. estetykę oraz wkład pracy,
d. ogólne wrażenie artystyczne.
2. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół, który podpiszą członkowie
Komisji.
3.Komisja może także, poza nagrodami dla trzech najlepszych prac, przyznać wyróżnienia.
4.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 października 2021r.
Prace będą prezentowane na stronie internetowej, w materiałach promocyjnych,
wydawnictwach oraz w mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Turośni
Kościelnej.
§8.
NAGRODY W KONKURSIE
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, przewidywane są również nagrody za
wyróżnienia.
2. W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do
przekazania nagrody innemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania
określone w niniejszym Regulaminie.
4.Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe
wypłacenie równowartości nagrody.
§9.
UWAGI KOŃCOWE
1. W sytuacjach szczególnych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego
Regulaminu.
2. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu nadesłania i
publikowania prac.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.

Załączniki do regulaminu:
1. Karta uczestnika oraz zgoda na uczestnictwo w konkursie w przypadku
osób niepełnoletnich.
2. Oświadczenie o autorstwie utworu.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Klauzula informacyjna RODO

