Konkurs plastyczny „Najpiękniejsze chwile
z Babcią i Dziadkiem”

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice z siedzibą
w Ropicy Polskiej 338, 38-300 Gorlice, NIP: 738-10-14-059.
2. Wszelkimi sprawami organizacyjnymi zajmuje się Ośrodek Kultury Gminy
Gorlice. Koordynatorem konkursu jest:
Karolina Szymczyk
tel: 511 496 634
e-mail: konkurs.okgg@gmail.com
3. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi:
Konkurs plastyczny „ Najpiękniejsze chwile z Babcią i Dziadkiem”, zwany dalej
Konkursem.
4. Konkurs trwa od 18.01.2021 do 31.01.2021 roku.
5. Zgłoszenia należy przesłać do dnia 31.01.2021 r do godz. 23:59.
6. Regulamin stanowi podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa
i obowiązki jego uczestników. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie
internetowej pod adresem www.okgggorlice.info oraz w siedzibie
Organizatora.
7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie
warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
§ 2. Tematyka Konkursu:
Tematyka konkursu obejmuje wspomnienia z najpiękniejszych chwil spędzonych
z Babcią i (lub) Dziadkiem. Może dotyczyć wspólnych zabaw, wyjazdów (wycieczek),
pracy w domu (ogródku), nauki, opowieści Dziadka lub Babci i innych zdarzeń,
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które mamy w pamięci, a które pozostawiły niezatarte wrażenie. Może to być epizod
poważny, jak i zabawny; ale ma być związany tylko z naszą Babcią i naszym
Dziadkiem lub historią ich życia.
§ 3. Cele Konkursu:
Celem Konkursu jest:
a) zacieśnianie więzi rodzinnych
b) budowanie przyjaźni, wizerunku i szacunku do osób starszych
c) przywoływanie wspomnień i rozbudzanie wyobraźni
d) kreatywne spędzanie czasu
§ 4. Uczestnicy Konkursu:
1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby fizyczne, które nie uzyskały pełnoletniości do
dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać udział
w Konkursie tylko za pisemną zgodą swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
2. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz.
3. Prace nie mogą być zbiorowe i muszą być wykonane samodzielnie.
4. Konkurs jest podzielony na kategorie wiekowe:
a. Kategoria I: 5 - 7 lat
b. Kategoria II: 8 - 10 lat
c. Kategoria III: 11 - 15 lat
d. Kategoria IV: osoby dorosłe
§ 4. Technika wykonania:
1. Do wykonania pracy dopuszcza się wszystkie media i techniki rysunkowe;
w tym rysunek węglem, rysunek ołówkiem, kredkami, pastelami, długopisem,
pisakami itp. Techniki malarskie związane z farbami mogą być wykorzystane
wyłącznie w tle. Dopuszcza się również kolorowe podkłady (kartki). Praca
musi mieć charakter rysunku. Nie dopuszcza się technik związanych
z wykorzystaniem programów komputerowych i elektronicznym
przetwarzaniem obrazu.
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2. Pod uwagę będzie brane:
a. oryginalność pracy,
b. samodzielność,
c. tematyka i technika wykonania.
3. Format prac: A3 i większe formaty.
§ 4. Zasady Konkursu:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
a. przesłanie dobrej jakości zdjęcia wykonanej pracy
b. przesłanie dobrej jakości zdjęcia autora wraz z wykonaną pracą
c. przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego (oświadczenie
nr 1, oświadczenie nr 2)
2. Zdjęcia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać mailowo na
adres: konkurs.okgg@gmail.com do dnia 31 stycznia 2021
do godz. 23:59.
W tytule maila należy wpisać: „Najpiękniejsze chwile z Babcią i Dziadkiem”konkurs.
3. Uczestnik konkursu w wyjątkowych sytuacjach może zostać poproszony
o dostarczenie oryginalnej pracy celem zweryfikowania, bądź wykorzystania
do celów wystawowych.
§ 5. Komisja Konkursowa:
1. W celu przeprowadzenia Konkursu zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2. Komisję powołuje Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Gorlice.
3. Do zadań Komisji należy kwalifikacja nadesłanych prac, ich ocena oraz
przyznanie nagród.
§ 6. Wyniki:
1. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 lutego 2021 na profilu facebookowym Ośrodka
Kultury Gminy Gorlice oraz stronie internegowej https://okgggorlice.info/
2. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną o tym fakcie powiadomione
elektronicznie, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach Ośrodka
Kultury Gminy Gorlice.
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3. W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna i wyróżnienie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania wyróżnienia w danej
kategorii, ewentualnie do przyznania kilku wyróżnień w wybranej kategorii.
§ 7. Informacje dodatkowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród niż
w regulaminie, jeżeli będzie to uzasadniała ilość i wysoki poziom prac w danej
kategorii.
2. Organizator ma prawo do dowolnego wykorzystywania prac konkursowych
w ramach swojej działalności i promocji bez ograniczeń czasowych
i terytorialnych, oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów na rzecz autora.
3. Prace mogą być dowolnie modyfikowane i publikowane we wszystkich
formach przekazu przez Organizatora.
4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
wykorzystywanie prac według uznania Organizatora.
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