
Regulamin konkursu plastycznego

..Moje miasto, a w nim...."

przedmiot konkursu

Przędmiotem konkursu jest wykonanie pracy plasĘcznej przedstawiającej najpiękniejsze
i najciekawsze miejsca w Pionkach,

Organuator konkursu
Gmina Miasta Pionki

Aleja Jana Pawła II 15

26 - 610 Pionki

cele konkursu

- prezentacja w formie plastycmej: wybranych zabytków, ciekawostek, charakterysĘcznych
elementów krajobrazu, ważnychmiejsc zvviązanych z miastem Pionki,
- promocja talentów plastycznych,
- budowanie tozsamości lokalnej,
- promocja Gminy Miasta Pionki.

Zalożenia o rganiza cyj n e

l. Konkurs ,rMoje miasto, a w nim....o' realizowany jest w ramach festynu ,rPostaw na Rodzinę,
łączymy pokolenia" współfinansowanego z budżętu Województwa Mazowieckiego w ramach
zadania ,,Samorzqdowy Instrument Wsparcia Rad Seniorów 2022", Czas nadsyłanialprzekazanla
prac - od daty ogłoszenia konkursu do 15 września 2022 r.

2. Udziń w konkursie jest bezpłatny.

3, Kużdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

4. Uczestnikami konkursu mogą być tylko mieszkańcy Gminy Miasta Pionki, ktorzrv ukończyli
16 rok życta.

6. Praca musi być placą własną nieprzedstawianą ani niepublikowaną wcześniej" niezgłoszoną
do innego konkursu, nieobciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób
trzecich.

7 . Praca konkursowa powinna być wykonana dowolną techniką plastyczną.

8. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy wg wzoru: imię
i nazwisko autora pracy.

9. Do konkursu można zgŁaszać tylko prace przygotowane indywidualnie, nie będą przyjmowane
prace przygotowane grupowo,
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danych osobow}rch oraz rozpowszechnianie wizerrrnku (załącznik nr 2).
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11. Będą prąjmowane Ęlko kompletne zgłoszenia (praca plastyczna, karta zgłoszeniowa,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jeśli uczestnik jest osobą niepełnoletnią - zgoda
rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie).
12, Zgtoszenie uczestnika należy dostarczyc osobiście do Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach
ul. Radomska 1 w godzinach pracy placowki.
13. W konkursie będąrozpŃrywane tylko prace zgłoszone w terminie.
15. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.
16. Zgłaszając swoj udział w konkursie autor pracy zgadza się na jej publikację i przeniesienie praw
własności na Organizatclra. W przypadku realizacji wystawy pokonkursowej lub publikacji prac
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do modyfikaciilkorekty dołączonego opisu.

Komisja konkursowa

1. Konkurs rozstrzygnięĘ zostanie przez Komisję Konkursową por,vołaną przez Organizatora.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej
zostaną zaptezentowane prace bez okr,ęślania ich autoróW oznaczol7e jedynie numęrami. Kazdemu
zgłoszeniu zostanie nadany numer porządkowy, a po ostatecznej decyzji Komisji Konkursowej
numer ten będzie rozkodowany i zostaną ujawnione nazwiska autorów zwycięskich prac.

3. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie sporządzony protokół. który zostanie podpisany ptzez
wszystkich członlrów Komisj i Konkursowej.

4. Podczas oceny pracy plastycmej brane pod uwagę będą następujące kryteria:

- zgodność ztemaĘką konkursu,
- pomysłowośc,
- estetyka pracy
- dobór środków i techniki,
- oryginalność prac.

5. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Festynu o,Postaw na Rodzinę, łączymy pokoleniao'
w dniu 18 września ż022 r. oraz opublikowane na stronie internetowej ,:,uuuaułłii:.l.
7. DecyĄa Komisji Konkursowej o przryznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie"

Nagrody

1. Laureatom konkursu zostaną przyznanę nagrody Tzęczawę ufundowane pTzez Organizatorów.

2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 wrześniażOżż r, podczas Festynu
,rPostaw na Rodzinę, łączymy pokolenia'o.

Informacje dodatkowe

1. Regulamin konkursu. wzór karty zgłoszeniowej (zŃącznik nr 1b), zgodę roózica (załączntk nr 3)
oraz zgodę na ptzetwatzanie danych osobowych oraz rozporvszechnianie wizerunku (załącznlk
nr 2) można pobrać ze strony internetowej: uułł'"p-ia§ki.pj-

2. Dokonuj ąc zgłoszenia Uczęstnik potwierdza, że zapoznał się z nirrie|szym regulaminem t vytaża
zgodę na zawartewnim zasady,

3. Organizator dopuszczamożltwość wprowadzaniazmlall w regulaminie, O zmtanach poinformuje
za pośrednictwem strony internetowej.
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4. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu i jest dostępny na stronie internetov.ei
pod adresem: !L1y§;p_ł]&1ii§]

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznac7ne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6. Zapytania w sprawie konkursu prosimy kierować na adres: k.gola@pionki.pl lub dzwoniąc pod
numerem telefonu: 516276 403.
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