KONKURS NA DEKORACJĘ WIELKANOCNĄ -PISANKĘ
Regulamin konkursu
Organizator konkursu:
Centrum Kultury w Piasecznie
Muzeum Regionalne w Piasecznie
Cel konkursu:
1. Pielęgnowanie tradycji świątecznych- wielkanocnych.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów.
3. Zachęta do poszukiwań nowych, oryginalnych sposobów dekoracji wielkanocnych.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
.
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Piaseczno.
2. Na konkurs każdy uczestnik zgłasza 1 pracę – własnoręcznie wykonaną pisankę.
3. Bazą do wykonania dekoracji musi być: pisanka styropianowa, plastikowa lub drewniana
( nie naturalna, jajko, wydmuszka) w dowolnym rozmiarze.
4. Technika wykonania – dowolna.
5. Dekoracje powinny być zapakowane i opisane na odrębnej kartce w następujący sposób: imię
nazwisko autora, klasa (lub wiek), szkoła lub kontakt (adres, nr telefonu, e- mail). Opis należy
umieścić w opakowaniu.
6. Prace konkursowe należy dostarczyć w dniach 12- 16 marca 2018 r. do Muzeum Regionalnego w
Piasecznie, ul. T. Kościuszki 49, od pn.- do pt., w godz. 8.30-16.00. Po terminie prace nie będą
przyjmowane!
Ocena prac:
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
2. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
3. Prace oceniane zostaną wyłącznie w kategorii prac indywidualnych, w następujących kategoriach
wiekowych:
 Kategoria I - szkoła podstawowa (klasy1-3)
 Kategoria II - szkoła podstawowa (klasy 4-6)
 Kategoria III – szkoła podstawowa- kl.7 i gimnazjum
Nagrody :
1. W każdej z kategorii jury przyzna I, II, III miejsce.
2. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia w zależności od ilości i poziomu
artystycznego prac.
3. Dla zwycięzców konkursu organizatorzy przygotują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 25 marca 2018 roku o godz. 13.00
na Rynku w Piasecznie, pl. Piłsudskiego, podczas Kiermaszu Wielkanocnego.
Ustalenia końcowe:
1. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej – www.kulturalni.pl
2. Zgłoszenie prac do konkursu równoznaczne jest ze zgodą autora pracy na jej sprzedaż podczas
Kiermaszu Wielkanocnego w dniu 25 marca 2018 r. na Rynku w Piasecznie. Dochód ze sprzedaży
przekazany zostanie na rzecz Fundacji „Pomóż Dorosnąć” z Piaseczna.
3. Zgłoszenie prac do konkursu równoznaczne jest z przekazaniem praw autorskich do niej na rzecz
Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994., NR 24, poz..83) oraz z wyrażeniem zgody na jej publikację w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Zgłoszenie prac na konkurs równoznaczne jest także z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, umieszczenia
danych na materiałach publikowanych przez organizatora i na stronie internetowej Organizatora

oraz promocji konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych
oraz ich weryfikacji.
5. W sprawach nie objętych regulaminem decyduje organizator.
Kontakt: Muzeum Regionalne, ul. T. Kościuszki 49, 05-500 Piaseczno,
e-mail:muzeumpiaseczno@kulturalni.pl
Tel. 22 756 76 00 wew.17,
Akceptacja warunków udziału w Konkursie na Dekorację Wielkanocną-Pisankę.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko autora pracy

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica (wychowawcy, opiekuna).
1. Akceptuję warunki regulaminu Konkursu „Dekoracja Wielkanocna-Pisanka” organizowanego przez
Centrum Kultury w Piasecznie - Muzeum Regionalne w Piasecznie.
2. Wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych
dotyczących zgłoszonej pracy konkursowej w prasie i TV oraz innych mediach i wydawnictwach wszelkiego
typu , promujących konkurs i wystawę pokonkursową.
3. Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych przez Organizatora konkursu i wystawy w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez
Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu, promocji wystawy
pokonkursowej.

……………………………………………………………………………
podpis wykonawcy/opiekuna

