REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNO – PLASTYCZNEGO
pt. Moje jesienne Zawiercie sfotografuję i narysuję”
dla dzieci i rodziców Przedszkola nr 1 „Słoneczko’ oraz absolwentów Przedszkola nr 1 „Słoneczko”
Organizatorem konkursu jest Dyrektor Przedszkola nr 1 „Słoneczko”
Metodycznym przedszkola.

w Zawierciu wraz z Zespołem Szkoleniowo -

1. Konkurs trwa od 10.09.18 do 31.10.18. w tym czasie można dostarczać prace plastyczne i fotografie.
2. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 20.11.2018r. na wernisażu w Przedszkolu nr 1 „Słoneczko” w Zawierciu lub
w Galerii im. L.Dutki o godzinie 10.00
3. Uczestnikiem konkursu może być każdy wychowanek wraz z rodzicem Przedszkola nr 1 „Słoneczko” w Zawierciu lub
absolwent Przedszkola nr 1 „Słoneczko” w Zawierciu.
4. Uczestnik konkursu może nadesłać w komplecie minimum jedną pracę plastyczną i jedną fotografię, a maksimum trzy prace
plastyczne i trzy fotografie.
5. Prace plastyczne i fotografie powinny być czytelnie podpisane z załączonymi danymi. Dane powinny zawierać: imię, nazwisko,
adres zamieszkania, rok urodzenia, telefon kontaktowy, oraz jeśli to możliwe adres e-mail
6. Uczestnicy konkursu w podanym terminie mogą przekazywać własne – autorskie prace w zaklejonej kopercie do nauczyciela
Pani Anny Pilarczyk lub dyrektora przedszkola
7. Do Konkursu będą dopuszczone autorskie fotografie i prace plastyczne w formacie minimum A4 i maksimum A3
8. Nadsyłane prace winny być estetyczne, mieć walory artystyczne, nie mogą zawierać treści wulgarnych i nieetycznych. Ich treść
to miasto Zawiercie w jesiennym ujęciu: zabytki, miejsca, przyroda, plener, pejzaż miejski itp.
9. Prace nie będą odsyłane do autorów.
10. Organizatorzy przewidują nagrody dla uczestników.

11. Prace będą oceniane przez komisję (jury) powołaną przez Dyrektora Przedszkola.
12. Przy ocenie będą brane pod uwagę:
 walory artystyczne,
 treść,
 zaangażowanie dziecka ( jego spojrzenie na nasze miasto) i zaangażowanie rodzica (pomoc w wykonaniu pracy
przedszkolaka). Absolwenci wykonują prace samodzielnie.
13. W zależności od ilości nadesłanych prac, będą wystawione w galerii przedszkolnej lub w Galerii im. L. Dutki w Zawierciu,
a z wyróżnionych organizatorzy opracują zbiór w formie albumowej pt. „Moje jesienne Zawiercie w obrazach i fotografii
mieszkańców”, który będzie wykorzystywany do działań edukacyjnych z dziećmi i przedsięwzięć przedszkolnych i szkolnych
oraz promocji miasta Zawiercie.
14. Przesyłając prace plastyczne i fotografie na Konkurs uczestnik potwierdza, że zgadza się z Regulaminem.
15. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018r.
(Dz.U. 1000 z 2018) wysyłając prace plastyczne i fotografie na Konkurs uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich
danych – wyłącznie do celów Konkursu i związanych z nim działań edukacyjnych i promocyjnych miasta Zawiercie.
16. Uczestnicy, których prace zostaną wyróżnione wyraża zgodę do umieszczenia ich wraz z imieniem i nazwiskiem twórcy
w stworzonym albumie promocyjnym pt. „Moje jesienne Zawiercie w obrazach i fotografii mieszkańców” .

Organizatorzy:

