POSTANOWIENIA KONKURSOWE “WIOSNA, ACH TO TY”
1. Celem konkursu jest pobudzenie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień plastycznych.
2. Kategorie konkursowe:
– praca płaska - format A3
–

technika łączona np. wyklejanka, wydzieranka, pastele, farby, tkanina+karton itd.

–

praca przestrzenna - nie przekraczająca wymiarów 30 x 42 x 42 cm (zachęcamy do
wykorzystania eko-materiałów, resztek tkanin, tworzenia sztuki użytkowej np. ozdobne
doniczki, flakony

3. Do udziału zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Głogoczowa. Przewidujemy 3 kategorie
wiekowe:
- dzieci przedszkolne i młodsze /kategoria rodzinna/
- uczniowie klas I - III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej,
4. Jury przyzna co najmniej jedną nagrodę w każdej grupie wiekowej. Ponadto jury może przyznać
nagrody dodatkowe i wyróżnienia w zależności od ilości zgłoszonych prac i poziomu wykonania.
5. Lista osób nagrodzonych będzie dostępna profilu FB Stowarzyszenia oraz na stronie
www.glogoczow.malopolska.pl oraz www.glogoczow.pl. Nagrody nieodebrane w ciągu miesiąca
od daty oficjalnego ogłoszenia wyników oraz rozdania nagród przechodzą na własność
Organizatorów.
6. Uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska, wizerunku oraz przekazuje fizycznie
pracę plastyczną na rzecz Organizatorów.
7. Organizatorzy: Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS, Stowarzyszenie Wspierania
Inicjatyw Głogoczowa, Biblioteka Publiczna w Głogoczowie - Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Myślenicach.
8. TERMINARZ: Na podpisane prace /metryczka z imieniem, nazwiskiem i wiekiem/ czekamy w
dniach od 21 marca do 15 kwietnia 2022 r. w godzinach otwarcia Domu Kultury lub Biblioteki.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród będzie 24 kwietnia 2022 r o godz.
17:00 na koncercie wiosennym.
Ostateczna interpretacja niniejszych postanowień konkursowych należy do Organizatorów.

Prawa Organizatorów
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznej prezentacji, w tym także do publikacji
w sposób tradycyjny i w przestrzeni elektronicznej wyróżnionych i innych wybranych prac
nadesłanych w ramach niniejszego konkursu. Publikowane prace będą podpisane, chyba że ich
autor nie wyrazi na to zgody.
Dane osobowe i zarządzanie nimi
Uczestnicy konkursu „Wiosna, ach to ty”, przekazując podpisane prace udostępniają w ten sposób
Organizatorom swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne.
Administratorem danych osobowych będą Organizatorzy: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Głogoczowa, Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS oraz Miejska Biblioteka Publiczna
w Myślenicach – filia w Głogoczowie. Wszystkie instytucje mieszczą się pod adresem: 32 – 444
Głogoczów 406. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Prezes SWIG,
kierownik WDK i Biblioteki w Głogoczowie (e-mail: swig@glogoczow.pl, wdk.glogoczow@g.pl,
bibl.glogoczow@gmail.com). Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu
plastycznego „Wiosna, ach to ty”. Dane Uczestników konkursu, w tym w szczególności: imię
i nazwisko zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatorów oraz mediach opisujących
finał konkursu.
Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia, podsumowania konkursu i promocji
działań Organizatorów. Po zamknięciu wystawy, dane zostaną usunięte (zniszczone).
Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i ewentualnej ich edycji, usunięcia, prawo do
przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia
zgody. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych
osobowych przez Uczestnika.

www.glogoczow.pl
www.glogoczow.malopolska.pl

