Niemce, 04.03.2014 r.
Regulamin Konkursu na kartkę świąteczną Gminy Niemce
„Wielkanoc 2014”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu na projekt kartki świątecznej zwanego dalej Konkursem jest
Urząd Gminy Niemce z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 121, zwany dalej
Organizatorem.
2. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Iwona Prażmo - Kierownik
referatu organizacyjnego, tel. 81 756-10-42
3. Konkurs będzie trwał od 04 marca 2014 r. do 25 marca 2014 r.
4. Celem konkursu jest:
a. rozwijanie aktywnej twórczości plastycznej młodzieży i,
b. prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,
c. kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych
d. promocja szczególnie utalentowanej młodzieży.
5. Efektem konkursu będzie wyłonienie jednej pracy plastycznej o tematyce związanej z
Wielkanocą, która następnie zostanie wydana w formie kartki świątecznej Gminy Niemce.
6. Kartki nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z terenu Gminy Niemce oraz
podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.
2. Prace powinny być związane z tematyką Świąt Wielkanocnych, nawiązujące do
polskiej tradycji.
3. Nie powinny być wcześniej nigdzie prezentowane lub publikowane, ani brać udziału w
innych konkursach.
4. Format prac: A4
5. Prace można wykonać wyłącznie w technice malarskiej lub rysunkowej.
6. Kompozycja projektu powinna zawierać miejsce na umieszczenie logo Gminy Niemce
oraz napisu: „Wielkanoc 2014” bez uszczerbku na jakości pracy. (proszę nie zamieszczać
napisu)
7. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
8. Każda praca powinna być wykonana samodzielnie.
9. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie
wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną (załącznik nr 1)
10. Do pracy powinna być dołączona pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w
konkursie potwierdzająca zapoznanie się z regulaminem konkursu (www.niemce.pl) i jego
akceptację oraz, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu, wyrażenie zgody na przekazanie autorskich praw majątkowych do
pracy na rzecz Gminy Niemce oraz wyrażenie zgody na udostępnienie wizerunku autora
pracy w celu promocji i popularyzacji konkursu (załącznik nr 2)
11. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez
Organizatora w celu realizacji i promocji niniejszego Konkursu.

12. Zgłoszenia bez elementów wymienionych w ust. 9 i 10, nie będą brały udziału w
konkursie.
13. Wszystkie prace dostarczone do Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w
Niemcach przechodzą na własność Organizatora Konkursu i nie podlegają zwrotowi.
SPOSÓB WYŁONIENIA ZWYCIĘSKIEJ PRACY
1. Wykonane przez uczniów prace zostaną poddane ocenie w dwóch etapach:
a. Pierwszy etap eliminacji:
Spośród wykonanych prac na terenie danej placówki należy wybrać max.10 projektów i
dostarczyć je wraz z wymaganymi załącznikami do Gminnego Ośrodka Administracyjnego
Szkół w Niemcach w nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2014 r. do godz. 15.30
b. Drugi etap eliminacji:
Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Niemce oceni nadesłane prace,
przyznając:
a) jedną nagrodę główną w postaci upowszechnienia projektu w formie wydania kartki
świątecznej z logo Gminy Niemce rozesłanej z życzeniami świątecznymi do
mieszkańców gminy.
b) wyróżnienia
2. Przy ocenie prac pod uwagę wzięte będą takie elementy jak: walory artystyczne,
zachowanie tradycyjnych motywów i kolorystyki, pomysłowość i estetyka pracy.
3. Wyróżnione prace w II etapie konkursu zostaną zamieszczone w formie kartki
elektronicznej na stronie internetowej Gminy Niemce (ww.niemce.pl), skąd każdy będzie
mógł je pobrać i wysłać e-mailem do najbliższych.
4. Wszystkie prace
wyróżnione w I etapie (etap szkolny) zostaną nagrodzone
pamiątkowymi dyplomami.

