Regulamin konkursu plastycznego „Wspomnienie z moich wakacji”

§1
Organizatorem Konkursu jest firma KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie przy ul. Rolnej 7a,
będąca właścicielem Galerii Krotoszyoskiej znajdującej się przy ul. Słodowej 13 w Krotoszynie.

§2
Celem Konkursu jest przedstawienie przez uczestników wspomnieo, przeżyd z wakacji w formie pracy
plastycznej.

§3
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 13 lat z podziałem na 3 grupy wiekowe:
I-

wiek 3-6 lat

II-

wiek 7-9 lat

III-

wiek 10-13 lat

§4
Zadanie konkursowe polega na samodzielnym przygotowaniu pracy plastycznej w dowolnej technice
artystycznej o tematyce: „Wspomnienia z moich wakacji”.

§5
Każda praca musi byd podpisana na odwrocie:
- imieniem i nazwiskiem dziecka przygotowującego pracę;
- wiekiem dziecka;

- podpisem opiekuna prawnego dziecka (podpis opiekuna prawnego dziecka na odwrocie pracy jest
równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu);
- numerem telefonu kontaktowego.
Prace niezgodne z powyższą specyfikacją nie będą oceniane.

§6
Prace powinny zostad dostarczone do biura dyrekcji Galerii Krotoszyoskiej, znajdującej się w
Krotoszynie przy ul. Słodowej 13 w terminie od dnia 07.08.2017 do dnia 31.08.2017r. do godz. 15:00.
Decyduje data wpływu prac.

§7
1. Dla dokonania oceny złożonych prac konkursowych zostanie powołana Komisja Konkursowa
spośród przedstawicieli Organizatora Konkursu.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 01.09.2017. O przyznaniu nagrody zwycięzcy
zostaną poinformowani telefonicznie.

§8
Ocena prac konkursowych nastąpi na podstawie kryteriów:
- zgodnośd pracy z tematem;
- estetyka wykonania;
- oryginalnośd i pomysłowośd przedstawienia tematu.
Komisja konkursowa posiada pełną swobodę w wyborze najlepszych prac.

§9
Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzeni nagrodami
rzeczowymi. Trzy najlepsze prace z I grupy wiekowej zostaną nagrodzone artykułami plastycznymi.
Trzy najlepsze prace z II grupy wiekowej oraz 3 najlepsze prace z III grupy wiekowej zostaną
nagrodzone artykułami szkolnymi.

§ 10
Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ich równowartośd w formie pieniężnej.

§ 11
1. W momencie dostarczenia podpisanych prac konkursowych do siedziby Galerii
Krotoszyoskiej, wszelkie dotyczące ich prawa autorskie przechodzą nieodpłatnie na
Organizatora konkursu.
2. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie zostaną wystawione w Galerii Krotoszyoskiej w
dniach od 01.09.2017 do 10.09.2017.
3. Nie ma możliwości zwrotu prac ich autorom po zakooczeniu wystawy.

§ 12
1. Podpisanie prac przez opiekuna prawnego dziecka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu
Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922), przez
Organizatora w związku z organizowanym Konkursem. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do
swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
2. Administratorem danych osobowych jest KSH Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Śremie (63-100)
przy ul. Rolnej 7a. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) wyłącznie w celu
przeprowadzenia Konkursu.
3. Organizator Konkursu może opublikowad dane osobowe uczestnika Konkursu, tj. imię oraz
wiek, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody jego opiekuna prawnego.
4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu i wydaniu nagród, dane osobowe udostępnione w celu
przeprowadzenia Konkursu zostaną przez Organizatora usunięte.

§ 13
Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwośd dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w
dowolnym czasie i formie.

