Regulamin konkursu plastyczno – fotograficznego
,,Nasza okolica”
XVI edycja 2019
I.

Cele:
a.
b.
c.
d.
e.

II.

Aktywizowanie i wyłonienie osób uzdolnionych artystycznie.
Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
Wzbogacenie doświadczeń artystycznych.
Doskonalenie technik plastycznych i fotograficznych.
Umożliwienie osobom biorącym udział w konkursie,
prezentacji prac podczas wystawy.
f. Wykorzystanie w pracach plastycznych i fotograficznych
obiektów sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych oraz walorów
przyrodniczych naszej okolicy.

Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

III.

Współorganizator:
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Jelczu-Laskowicach

IV.

Miejsce wystawy:
Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu- Laskowicach

V.

Terminy:
a. Termin składania prac :
b. Wernisaż:
c. Wystawa:

VI.

17.05.2019
24.05.2019
24.05-07.06.2019

Temat prac:
1. Rekreacja w naszej okolicy.

VII.

Uczestnicy:
a) uczniowie szkół podstawowych,
b) uczniowie klas gimnazjalnych,
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c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół
ponadpodstawowych
d) dorośli amatorzy.

VIII. Warunki uczestnictwa:
a. Uczestnik konkursu może dostarczyć do pięciu prac.
b. Format prac fotograficznych A3.
c. Fotografie nie mogą być poddane obróbce cyfrowej ani
fotomontażowi.
d. Fotografie mogą przedstawiać reportaż.
e. Fotografie nie mogą zawierać treści niezgodnych z obowiązującym
prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
f. Technika prac plastycznych dowolna . Format prac plastycznych
A3.
g. Praca powinna być opisana na odwrocie z podaniem imienia i
nazwiska autora, nazwy szkoły lub instytucji (dot. uczniów), klasy i
wieku (dot. uczniów), nazwiska opiekuna ze strony szkoły ( dot.
uczniów), numeru telefonu kontaktowego, tytułu pracy oraz
techniki jaką praca została wykonana.
h. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
i. Nie dopuszcza się prac przestrzennych.
IX.

Jury:
a. Jury powołuje organizator.
b. Jury kwalifikuje prace na wystawę.
c. Jury przyznaje nagrody i wyróżnienia z uwzględnieniem
przedziałów wiekowych lub innych kryteriów podziału uczestników
na grupy.
d. Werdykt jury jest ostateczny.

X

Postanowienia końcowe:
a. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice .
b. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody
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c.
d.

e.
f.
g.
h.

XI.

na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych
uczestników konkursu, wraz z prawem do bezpłatnego
wykorzystywania prac biorących udział w konkursie
w celach promocyjnych dotyczących konkursu.
Uczestnik konkursu poprzez zgłoszenie pracy do konkursu
oświadcza, że przysługują mu do niej autorskie prawa.
Uczestnik konkursu oświadcza, że w przypadku wystąpienia
do organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu
naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich
związanych z korzystaniem z prac artystycznych pokryje koszty
związane z roszczeniami takich osób.
Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani
majątkowych do nadesłanych prac.
Zwrot prac może nastąpić na uprzednią prośbę autora.
Interpretacja zasad Regulaminu konkursu należy do organizatorów.
Prace można składać w:
- Klubie Opty przy ul. Techników 12 w Jelczu-Laskowicach, od
poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00,
- Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24 pokój 18 w
godzinach pracy urzędu,
- Miejsko-Gminnym Centrum Kultury, ul. Oławska 46 w godz. od
9.00-18.00 (biuro M-GCK mieści się w Centrum Sportu i Rekreacji,
pokój nr 21).

Informacje: Maria Zagórska, tel. 697-907-113
Marzena Niżyńska, tel. 798-960-230
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