REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W RAMACH
VIII EDYCJI SULĘCIN REGGAE FESTIWAL
„TRZY KOLORY ŚWIATA”
I. Organizator
Organizatorami konkursu są Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna w
Sulęcinie.
II. Cel i tematyka konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy plastycznej prezentującej świat w kolorach
reggae: czerwonym, żółtym i zielonym. O reggae mówi się, że to muzyka dająca energię, a
wskazane barwy to kolory miłości i nadziei. Czym one są dla Ciebie? Jak wyglądałby świat w
trzech barwach? Za pomocą dowolnej techniki możesz wykonać własny projekt świata w
kolorach reggae: czerwonym, żółtym i zielonym!
III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter zamknięty – przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym,
a także uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych.
2. Projekt musi być autorski, wykonany specjalnie na potrzeby konkursu.
3. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie dwie prace.
IV. Prace konkursowe powinny spełniać poniższe warunki
1.
2.
3.
4.

Praca plastyczna w formacie A4.
W pracy muszą być wykorzystane tylko i wyłącznie barwy: czerwone, żółte i zielone.
Praca powinna być wykonana SAMODZIELNIE.
Do pracy należy dołączyć wypełnioną przez rodzica/opiekuna zgodę – Załącznik nr 1.

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie do
28 września 2018 roku do Sekretariatu Sulęcińskiego Ośrodka Kultury lub do Biblioteki
Publicznej w Sulęcinie (ul. Moniuszki 1, 69-200 Sulęcin).
VI. Sposób oceniania prac konkursowych
1. Zgłoszone do konkursu projekty zostaną ocenione przez organizatorów konkursu.
2. Jury dokona oceny prac pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką
Konkursu.
3. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Od werdyktu jury nie przysługuje odwołanie.
VII. Ogłoszenie wyników
1. Wyniki zostaną ogłoszone 5 października podczas VIII Edycji Sulęcin Reggae Festiwal
przy budynku SOK (lub w razie niepogody w Sali Wystawowej Sulęcińskiego Ośrodka
Kultury).

2. Wyniki konkursu zostaną ponadto ogłoszone na stronie internetowej organizatora:

www.soksulecin.pl, www.bibliotekasulecin.pl
3. Wszystkie zgłoszone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas Sulęcin Reggae
Festiwal.
VIII. Nagrody
1. Nagrodą w konkursie dla każdego uczestnika jest udział w „Trójkolorowych warsztatach”
podczas VIII Edycji Sulęcin Reggae Festiwal, które odbędą się 5 października 2018 r. od
godziny 17:00 do godziny 19:00.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
IX. Unieważnienie konkursu
Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w przypadku:
1. gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
2. gdy dostarczone prace konkursowe nie będą spełniały warunków regulaminu,
3. niezadowalającego poziomu artystycznego prac konkursowych,
4. sytuacji niezależnych od organizatorów.
X. Kontakt
Informacje związane z Konkursem można uzyskać pod numerami telefonu: 95 755 31 72.
XI. Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
2. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu.
Klauzula informacyjna
Zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest – Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki
1, 69-200 Sulęcin.
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób – iod@soksulecin.pl
3. dane osobowe będą przetwarzane w celu promocji konkursu – „TRZY KOLORY
ŚWIATA” oraz Sulęcin Reggae Festiwal.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich
sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; b) do wniesienia
skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , w
razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
dziecka narusza RODO
6. Podanie (przez Pana/Panią) danych osobowych jest dobrowolne.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zapoznałam/Zapoznałem się

