Regulamin Konkursu Plastycznego
„Bohaterowie Niezłomni - Żołnierze Wyklęci”
Organizator: Wójt Gminy Jedlińsk, Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej Jedlińsku
Patronat honorowy: Wójt Gminy Jedlińsk – Kamil Dziewierz
Cele konkursu:






upowszechnianie wiedzy na temat działalności i losów „Żołnierzy wyklętych”
kultywowanie wartości, postaw i ideałów jakimi cechowali się żołnierze II konspiracji
upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”(1 marca 2017 r.)
oddanie hołdu bohaterom podziemia niepodległościowego lat 1944-1963 poprzez wykonanie pracy
plastycznej,
rozbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży najnowszą historią Polski oraz kształtowanie postaw
patriotycznych.

Warunki uczestnictwa:
1. .Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, którzy chcieliby swoją twórczością pomóc w promowaniu idei upamiętnienia
bohaterów Polskiego podziemia niepodległościowego.
2. Konkurs ma charakter indywidualny, wyłączone są prace zbiorowe.
3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu 1 pracę plastyczną wykonaną samodzielnie techniką plakatu w
formacie min. A3
4. Organizator dopuszcza wykonanie plakatu w formie graficznej i dostarczenie go na płycie CD lub DVD
z załączonym wydrukiem plakatu zgłoszonego na konkurs. Projekt plakatu powinien być wykonany w
programach komputerowych ogólnodostępnych.
5. Prace konkursowe muszą mieć charakter oryginalny i nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane.
6. Do każdej pracy należy załączyć informacje o jej autorze: imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły, kontakt
telefoniczny.
7. Do każdej pracy musi być dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych
osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestnika na przetwarzanie
danych osobowych ( wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do regulaminu).
8. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczniowie szkół gimnazjalnych
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
9. Termin złożenia prac upływa 27 lutego 2017 r do godz. 12:00. Prace należy dostarczyć osobiście
lub pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku, ul. Krótka 1, 26660 Jedlińsk
10. Organizator nie odsyła prac konkursowych oraz zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
prac w celach promocyjnych z zachowaniem praw autorskich.
11. We wszystkich sprawach spornych decyduje Komisja Konkursowa. Jej decyzja jest niepodważalna,
ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. Regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej
www.jedlinsk.pl, www.ck.jedlinsk.pl
Nagrody:
1. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie przez organizatorów o terminie i miejscu
wręczenia nagród.
2. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz ich prace zostaną opublikowane
na stronach Organizatorów a także zostanie zorganizowana wystawa prac.
3. Nagrodzona praca zostanie umieszczona na plakacie informującym o Gminnych Obchodach Dnia
Żołnierzy Wyklętych, które będą miały miejsce 5 marca 2017 roku w Jedlińsku.

Załącznik do regulaminu konkursu
„Bohaterowie Niezłomni -Żołnierze Wyklęci”

…………………………………………..
……………………………………………
…………………………………………
Imię i nazwisko adres osoby składającej
oświadczenie
a w przypadku osoby niepełnoletniej
dane osobowe opiekuna prawnego .

Oświadczenie
Oświadczam, że nadesłana praca jest moim dziełem*/ lub mojego dziecka
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z Regulaminem Konkursu „Bohaterowie Niezłomni -Żołnierze
Wyklęci” i akceptuję w pełni podane warunki oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych/
mojego dziecka /osobowych ………………………………………………...przez Gminne Centrum
Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku na potrzeby organizacyjne w/w konkursu zgodnie z Ustawą
z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. (Dz.U. z 2016 poz.922).
Ponadto wyrażam zgodę na publikacje mojej pracy na stronach internetowych Organizatora i na
wykorzystanie jej w celu zorganizowania wystawy. W przypadku nagrodzonej pracy wyrażam zgodę
na wykorzystanie jej do wykonania plakatu informującego o Gminnych Obchodach Dnia Żołnierzy
Wyklętych.

Dane konkursowe

Imię i Nazwisko ……………………………………………………..
Adres …………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy …………………………………………………….
E-mail: …………………………………………………………………….

……………………………
Miejscowość i data

………………………………
podpis

