REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO ONLINE
„TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W MALARSTWIE
i RYSUNKU 2020”
1. Organizator
Lubski Dom Kultury, pl. Jana Pawła II 1, 68 -300 Lubsko
2. Tematyka konkursu
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „TRADYCJE I OBRZĘDY ŚWIĄT
BOŻEGO NARODZENIA W MALARSTWIE i RYSUNKU 2020” w dowolnej technice –
malarstwo, rysunek, format A4. o tematyce świątecznej, nawiązującej do tradycji
bożonarodzeniowych.
4. Warunki uczestnictwa.
Do konkursu zapraszamy dzieci z klas I – VIII szkoły podstawowej. Prace będą ocenianie w dwóch
kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy I - IV
kategoria II – klasy V - VIII
5. Zasady zgłoszenia i dostarczania prac:
Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemicznego, prace prosimy wykonać na papierze,
następnie zeskanować lub zrobić zdjęcie (bez lampy błyskowej, z góry)
Tak przygotowaną kopię pracy przesłać na email: lubskidomkulturyonline@gmail.com do
23 grudnia 2020r.
Razem z pracą prosimy przesłać wypełnione :
• kartę zgłoszenia – załącznik do regulaminu nr 1 .
• zgodę RODO – załącznik do regulaminu nr 2.
• klauzulę informacyjną (zgoda FB) - załącznik do regulaminu nr 3.
W przypadku braku możliwości wydrukowania kart prosimy o przesłanie z własnego e-maila
wiadomość, która będzie potraktowana jako zgoda na udział dziecka w konkursie.
• Wystarczy skopiować treść załącznika do regulaminu nr 4. i wkleić w emailu na adres
lubskidomkulturyonline@gmail.com

6. Nagrody
Jury powołane przez organizatora przyzna dyplomy i nagrody:
Miejsce I, II i III w każdej kategorii wiekowej.
Nagrody będą do odbioru po umówieniu się telefonicznym.
7. Rozstrzygnięcie konkursu - ogłoszenie wyników.
29 grudnia 2020r. na portalu społecznościowym FB https://www.facebook.com/LubskiDomKultury
zostanie zaprezentowana wystawa prac wszystkich uczestników konkursu.
8. Uwagi końcowe
• Kopie zgłoszonych prac do konkursu pozostają własnością organizatora.
• Prawa autorskie do dostarczonych prac przechodzą na organizatora.
• Organizator ma prawo do weryfikacji prac.
• Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
• Sporne kwestie rozstrzygają organizatorzy

Kontakt: e- mail: lubskidomkulturyonline@gmail.com
Karta, zgody i klauzule dostępne na stronie
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