50-lecie
M-GOK-u

Regulamin konkursu plastycznego „M-GOK moich marzeń”
§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem konkursu plastycznego pt.: „M-GOK moich marzeń”, zwanego dalej
„Konkursem”, jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Konkurs odbywa się w ramach jubileuszu 50-lecia istnienia M-GOK-u.

§2
Cele konkursu
Celami konkursu są:
- pobudzenie i rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej;
- promocja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach;
- poznanie wyobrażeń użytkowników M-GOK-u co do tego, jaki ośrodek być
powinien.

§3
Temat i uczestnicy Konkursu
1. Temat Konkursu brzmi „M-GOK moich marzeń”.
2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.
3. Konkurs jest jednoetapowy.
4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Mordy.

§4
Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnicy wykonują prace plastyczne indywidualnie, techniką dowolną.
2. Prace mogą być przestrzenne lub płaskie.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
4. Na odwrocie pracy lub dołączonej kartce należy wpisać wyraźnie drukowanymi
literami:
- imię i nazwisko autora oraz wiek/klasę i pełną nazwę placówki, do której uczęszcza
autor, a w przypadku osób nieuczących się – miejscowość, w której mieszka.
5. Prace należy złożyć w siedzibie Organizatora do dnia 25 listopada 2016
r.
6. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t)
w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
7. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§5
Komisja Konkursowa
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora, zwana dalej „Komisją”.
2. Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny
poszczególnych prac.
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród nastąpi 3 grudnia 2016 r. podczas
uroczystości głównych obchodów jubileuszu 50-lecia M-GOK-u.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§6
Nagrody
1. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną
nagrodzone w kategoriach wiekowych:
I kat. – oddziały przedszkolne;
II kat. klasy I-III szkół podstawowych;

III kat. – klasy IV-VI szkół podstawowych;
IV kat. – klasy gimnazjalne;
V kat. – osoby powyżej 15 roku życia i osoby dorosłe.
2. Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
3. Kryteriami wyróżnienia prac konkursowych będą oryginalność, odzwierciedlenie
tematu Konkursu oraz samodzielność wykonania.

§7
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej: www.mgokmordy.naszgok.pl.
2. Uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte
w Regulaminie.
3. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

