REGULAMIN XVIII KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „ZA ROGATKAMI WROCŁAWIA”
EDYCJA ZATYTUŁOWANA „MARZENIA MAJĄ MOC”

1. Organizator:
Centrum Kultury w Siechnicach
Klub Tęcza Święta Katarzyna
55 – 010 Święta Katarzyna, ul. Główna 82
Tel. 881-921-620
swkatarzyna@kultura-siechnice.pl; www.kultura-siechnice.pl
Temat edycji: „MARZENIA MAJĄ MOC”
2. Terminy:
Ogłoszenie konkursu:
Nadsyłanie prac:
Rozstrzygnięcie konkursu:
Wystawa prac:

11.04.2022 r.
30.06.2022 r.
09.09.2022 r.
30.09.2022 r.

3. Kategorie wiekowe:
– wiek 6-9 lat
– wiek 10-12lat
– wiek 13-16 lat
4. Cele konkursu:
 Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Rozbudzanie wyobraźni twórczej.
 Zachęcanie do poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
 Otwieranie drogi do prezentacji talentów dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Kryteria oceny:
 Zgodność z tematem.
 Interpretacja własna tematu.
 Walory artystyczne.
 Kompozycja.
 Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.
6. Warunki uczestnictwa:
 Praca konkursowa ma stanowić artystyczną interpretację tematu konkursu.
 Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w formacie A3 wykonaną wybraną przez
siebie dowolną techniką plastyczną: ołówek, kredki, węgiel, pastele (zabezpieczone
fiksatywą), farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej), techniki graficzne (bez grafiki
komputerowej), kolaż itp.
 Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
 Konkurs nie obejmuje prac zbiorowych.
 Do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona drukowanymi literami karta
zgłoszeniowa.
 Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej niepublikowaną
i nieprzedstawianą na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest
jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.

7. Warunki dostarczenia prac:
 Podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na udział osoby małoletniej w konkursie.
 Karta zgłoszenia jest warunkiem przyjęcia pracy do konkursu, (wypełniona w całości i
kompletna).
 Prace z dopiskiem „XVIII Konkurs Za Rogatkami Wrocławia” należy przesłać pocztą
(decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do siedziby
Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2021r.
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadesłanych prac,
powstałych w wyniku transportu. W związku z tym zaleca się troskliwe ich opakowanie
(sztywne kartony, tuby).
 Prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane.
 Prace nadesłane na czas trwania konkursu wraz z wystawą są własnością CK, odbiór
prac będzie możliwy po zakończeniu konkursu wraz z wystawą, termin odbioru prac
będzie wyznaczony w osobnym komunikacie, nie odebranie prac w wyznaczonym
terminie będzie równoznaczny z przejęciem prac na własność CK.
8. Nagrody:
 W każdej kategorii wiekowej zostaną wyłonione trzy pierwsze miejsca, które zostaną
uhonorowane nagrodami.
 Jury ma prawo przyznania wyróżnień.
 Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
 O sposobie odebrania nagród Organizator powiadomi zwycięzców (zgodnie z
informacjami kontaktowymi z karty zgłoszenia).
 Informacja o wynikach konkursu zostanie udostępniona na stronie internetowej
Centrum Kultury w Siechnicach w dniu 21.06.2021r.
9. Przetwarzanie danych osobowych:
 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Centrum
Kultury w Siechnicach.
 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników niniejszego Konkursu
będą przez niego przetwarzane w celu: realizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców
Konkursu, doręczenia nagród.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia
udział w Konkursie. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich
danych osobowych i do ich poprawiania.
 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i
wizerunku jako uczestnik Konkursu na stronie Organizatora www.kultura-siechnice.pl
oraz na fanpage’u Organizatora www.facebook.com/cksiechnice
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie. W sprawach
spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

