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Tworzymy kolorowankę Mrozów – konkurs plastyczny
I.

Organizator konkursu: Urząd Miasta i Gminy Mrozy, Gminne Centrum Kultury
im. H. Wielobyckiej w Mrozach.

II. Uczestnicy konkursu: dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna
i ponadgimnazjalna z terenu gminy Mrozy.
III. Cele konkursu: uwrażliwianie na piękno miejscowości, w której mieszkam, upowszechnianie
wiedzy o lokalnej historii i przyrodzie, podtrzymywanie poczucia tożsamości z miejscem
zamieszkania, rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką, wyłonienie młodych talentów.
IV. Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę odpowiadającą
wymogom niniejszego Regulaminu.
2. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy własne prace.
4. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi
innych osób.
5. Praca konkursowa powinna być związana z terenem gminy Mrozy.
6. Tematyka pracy powinna dotyczyć zabytków, flory, fauny, krajobrazów lub miejsc
zawiązanych z obszarem gminy Mrozy.
7. Na odwrocie każda praca powinna zawierać:
 imię i nazwisko,
 nazwę szkoły,
 wiek/klasa,
 opiekuna, jeśli praca zgłaszana jest przez szkołę,
 miejscowość zamieszkania, jeśli praca zgłaszana jest indywidualnie,
 telefon kontaktowy, ewentualnie adres mailowy,
 nazwę przedstawionego obiektu/miejsca,
 oświadczenie autora pracy w postaci dołączonej kartki podpisanej przez pełnoletniego
uczestnika/opiekuna prawnego:
„Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem konkursu "Tworzymy kolorowankę Mrozów" organizowanego
przez Urząd Miasta i Gminy Mrozy i Gminne Centrum Kultury im. H. Wielobyckiej w Mrozach oraz akceptuję
jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu. Wiem, że
podanie danych jest dobrowolne oraz że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści
swoich danych i ich poprawiania.”

V. Tematyka prac: Rysunek konturowy w formie kolorowanki. Prace (kolorowanka) powinny
przedstawiać kontury zabytków, budowli, krajobrazów, roślin, zwierząt, miejsc związanych z gminą
Mrozy.
VI. Technika wykonania prac: rysunek konturowy: czarna kredka, pastel, flamaster, tusz, farba.
VII. Format prac: A4 (mały blok rysunkowy)
VIII. Termin nadsyłania/dostarczenia prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Centrum Kultury w Mrozach, ul. Adama
Mickiewicza 22, 05 – 320 Mrozy w terminie do 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek)
IX. Kryteria oceny prac:
1. Zgodność z tematem konkursu.
2. Oryginalność prezentowanych treści.
3. Walory plastyczne.
X. Nagrody
1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów przyzna nagrody autorom najciekawszych
prac w 5 kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „0”, szkoły podstawowe klasy I-III, szkoły
podstawowe klasy IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.
2. Laureaci zostaną powiadomieni o spotkaniu, na którym nastąpi podsumowanie konkursu
i wręczenie nagród.
XI. Informacje dodatkowe:
1. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych.
2. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych
warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów konkursu praw autorskich do pracy
konkursowej, na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi
dostępnymi technikami, m. in. techniką drukarską, techniką cyfrową,
2) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3) wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu
w szczególności prasy, telewizji, sieci Internet.
3. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne
i bez żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatorów konkursu
zależnego prawa autorskiego do pracy konkursowej, a w szczególności do przerabiania
i adaptowania całości utworu lub jego fragmentów, wielokrotnego publikowania. Organizatorzy
konkursu mają prawo do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub dowolnych
fragmentach w zbiorowych publikacjach na stronach internetowych Organizatorów konkursu
lub na innych stronach internetowych.
4. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę Organizatorom konkursu na
umieszczanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego
rodzaju materiałach reklamowych publikowanych w formie druku, jak i na wszelkich innych
nośnikach informacji, a także na stronach internetowych Organizatorów konkursu lub innych
stronach internetowych.

5. Uczestnik konkursu poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na publikowanie przez
Organizatorów konkursu imienia i nazwiska Uczestnika konkursu, we wszelkiego rodzaju
materiałach reklamowych Organizatorów konkursu związanych z tym konkursem.
6. Odebranie prac konkursowych będzie możliwe w terminie do 2 tygodni po spotkaniu
podsumowującym konkurs.
7. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Magdalena Sulich, Urząd Miasta i Gminy Mrozy, tel. 25 75 74 175, 75 74 190
Weronika Chłopik, Gminne Centrum Kultury w Mrozach, tel. 25 75 74 479
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