Regulamin Feryjnych Konkursów: Plastycznego i Fotograficznego

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu plastycznego (zwanego dalej jako „Konkurs
Plastyczny”) oraz fotograficznego (zwanego dalej jako „Konkurs Fotograficzny”)
2. Organizatorem konkursów jest Gmina Firlej (zwanA dalej jako „Organizator”)

Zasady konkursów
1. Konkursy trwają od 11.01.2021 r. do 18.01.2020 r. do godziny 15:30 – w tym czasie będą
przyjmowane zgłoszenia do konkursów.
2. Uczestnikiem konkursów może zostać każda osoba fizyczna, bez względu na wiek.
3. Uczestnik konkursów może zgłosić maksymalnie 10 prac do każdej kategorii.
4. W przypadku wysyłania prac pocztą, pod uwagę brana jest data nadania przesyłki.
5. Prace biorące udział w konkursach muszą być wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika
konkursu, nie mogą naruszać praw osób trzecich oraz muszą być wolne od wad prawnych, a w
szczególności nie mogą naruszać praw autorskich. Prace nie mogą naruszać prywatności i godności
innych osób, nie mogą prowadzić do poniżenia lub obrażenia kogokolwiek, nie mogą mieć na celu
obrazy uczuć i symboli religijnych, nie mogą promować bądź namawiać do nienawiści i zachowań
dyskryminujących ani nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
6. Uczestnik konkursu, biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na bezterminową i nieodpłatną
publikację zgłoszonych prac w celach konkursowych, promocyjnych lub innych przez Organizatora
konkursu.
7. Uczestnik przystępując do konkursu powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Zgłaszając się do
konkursu, uczestnik jednocześnie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.
8. Zgłoszenia niezgodne z treścią niniejszego regulaminu, niekompletne bądź przekazane po upływie
terminu składania prac nie będą rozpatrywane.
9. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez uczestnika Organizator uprawniony jest
do wykluczenia go z udziału w konkursie.
10. Uczestnik

przystępujący do konkursów wyraża jednocześnie zgodę na publikację swojego

wizerunku przez Organizatora.
11. Kartę zgłoszenia i oświadczenie nieletniego uczestnika podpisuje rodzic lub prawny opiekun.

Konkurs Plastyczny
1. Tematem przewodnim konkursów jest szeroko rozumiane hasło „I love Firlej”.
2. Technika wykonania prac plastycznych jest dowolna.
3. Zgłoszenie udziału w konkursie plastycznym następuje poprzez dostarczenie przez uczestnika na
adres Urzędu Gminy Firlej, ul. Rynek 1, 21-136 Firlej, drogą pocztową lub osobiście poprzez wrzucenie
koperty z pracami do urny podawczej w budynku urzędu koperty, zawierającej:
- prace plastyczne, w maksymalnej ilości 10;
- kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowiące załącznik nr 1 do regulaminu;

Konkurs Fotograficzny
1. Tematem przewodnim konkursów jest szeroko rozumiane hasło „I love Firlej”.
2. Zgłoszenie udziału w konkursie fotograficznym następuje poprzez wysłanie na adres e-mail:
Organizatora kultura@ugfirlej.pl przez uczestnika wiadomości zawierającej:
- wykonane na konkurs zdjęcia, w maksymalnej ilości 10;
- skan bądź wyraźne zdjęcie karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych, stanowiących załącznik nr 1 do regulaminu;

Ocena prac
1. Organizator konkursu powoła Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Organizatora.
Zadaniem komisji konkursowej będzie dokonanie oceny zgłoszonych prac w obu konkursach oraz
dokonanie wyboru laureatów konkursu spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
2. Podczas oceny zgłoszeń Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria takie jak:
kreatywność, pomysłowość, oryginalność pracy, jakość wykonania, samodzielność oraz zgodność z
tematyką konkursów.
3. Komisja konkursowa będzie nadzorować konkursy przez cały czas jego trwania, udzielać
odpowiedzi na pytania uczestników oraz dbać o przestrzeganie regulaminu.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie gminy Firlej (www.filej.pl) oraz na oficjalnej stronie
FB https://www.facebook.com/FirlejGmina w terminie do 10 dni od zakończenia zbierania zgłoszeń
do konkursu.

Nagrody dla zwycięzców konkursu
1. W konkursach przewidziano nagrody rzeczowe dla Laureatów.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na inne lub na ich równowartość w gotówce.

