REGULAMIN KONKURSU
pn.: „Plakat z okazji Dnia Niepodległości”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej, ul. Orzeszkowej 5a, 59-820 Leśna.
2. Konkurs trwa od dnia 21.10.2020r. do dnia 09.11.2020r.
Przedmiot i cele konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu w formacie A3 w sposób kreatywny w dowolnej technice plastycznej.
Pracę należy przekazać do sekretariatu OKiS do dnia 09.11.2020r. do godz. 16:00.
Cele konkursu:
 uczczenie Dnia 11 Listopada;
 uwrażliwienie na wartości patriotyczno-narodowe;
 zainteresowanie mieszkańców historią niepodległości Polski;
 kształtowanie postaw patriotycznych;
 kształtowanie świadomości narodowej i szacunku wobec Ojczyzny;
 rozwijanie kreatywności i wyobraźni mieszkańców Gminy Leśna;
Uczestnicy
Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy mieszkańcy z Gminy Leśna od przedszkolaka do seniora. Uczestnik może
brać udział w konkursie indywidualnie lub w grupie jako rodzina.
Warunki udziału
1. Zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wykonanie pracy w sposób kreatywny i oryginalny w dowolnej technice plastycznej (kredki, ołówek, pastele,
farby, collage itp.).
Przebieg konkursu
1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę według własnego pomysłu z dowolnych materiałów przekazują na adres
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej tradycyjną pocztą lub osobiście do sekretariatu.
2. Na odwrocie pracy prosimy podać imię, nazwisko, miejscowość, nr telefonu z zaznaczeniem czy to praca
indywidualna czy grupowa jako rodzina.
Kryteria oceny i Komisja konkursowa
Praca będzie oceniana przez Komisję konkursową, składającą się z 5 członków, według następujących kryteriów:
 kreatywność,
 pomysłowość,
 oryginalność,
 wkład pracy.
Zasady przyznawania nagród
1. Organizator przewiduje nagrody dla trzech najciekawszych plakatów.
2. Nagrodzone plakaty zostaną wykorzystane w promocji obchodów Dnia Niepodległości w 2021 roku.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników
Wyniki konkursu oraz zdjęcia otrzymanych prac zostaną opublikowane na Facebooku oraz na stronie internetowej
Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej (podstrona galeria) w dniu 11 listopada 2020r.
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie i przekazanie pracy jest jednoznaczne zaakceptowaniem regulaminu, z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu i jego promocji na portalu
społecznościowym Facebook i na stronie Ośrodka Kultury i Sportu w Leśnej oraz do wykorzystania plakatu w
promocji obchodów Dnia Niepodległości w 2021 roku (jeśli zostanie nagrodzony).
2. Opiekun prawny uczestnika/uczestnik konkursu ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich weryfikacji.
3. Sytuacje nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

