
Regulamin

Organizator: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie Klub NIKO

Współorganizator:  Hospicjum Homo Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie

Temat: „Żonkil znaczy nadzieja”

Terminy:  
- przyjmowanie prac: 1 – 12 kwietnia (w godzinach otwarcia placówki)
- ogłoszenie wyników: 25 kwietnia, godz. 10.00 

Kategorie wiekowe: 1-3, 4-6, 7-8 oraz kat. szkoły ponadpodstawowe i dorośli

Cele konkursu:
- propagowanie idei hospicyjnych pól nadziei
- kształcenie wyobraźni przestrzennej i wrażliwości artystycznej

Zasady uczestnictwa:
- zgłoszeń mogą dokonywać nauczyciele lub instruktorzy z domów kultury i innych szkolnych lub pozaszkolnych 
placówek oświatowych (brak możliwości zgłoszeń indywidualnych)
- kategorie wiekowe: 1-3, 4-6, 7-8 oraz kat. szkoły ponadpodstawowe i dorośli
- każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę
- do każdej pracy należy dołączyć metryczkę wypełnioną drukowanymi literami według następującego schematu:

imię i nazwisko, wiek uczestnika,
numer telefonu, e-mail 
imię i nazwisko instruktora (lub osoby prowadzącej)

- technika wykonania prac: przestrzenna, z naciskiem na materiały trwałe z uwagi na późniejsze eksponowanie 
prac w plenerze
- format prac: nie większy niż 100 cm
- udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i z wyrażeniem zgody na 
opublikowanie danych osobowych związane z ogłoszeniem wyników
- dostarczenie prac jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego 
wykorzystania pracy w celach promocyjnych związanych z działalnością statutową MCKiS
- dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s . 1
- organizator nie zwraca dostarczonych prac

Ocena prac:
- kryteria oceny: zgodność z tematem, oryginalność, staranność wykonania, samodzielność
- oceną prac zajmie się niezależna komisja powołana przez Organizatora

Nagrody:
- komisja przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych
- każdy zwycięzca otrzyma dyplom uczestnictwa i upominek
- o wynikach Organizator poinformuje, zamieszczając stosowną notę na swojej stronie internetowej: 
www.mckis.jaw.pl i na profilu facebook

Koordynator: Ewelina Ogiołda, ewelina.ogiolda@mckis.jaw.pl 

http://www.mckis.jaw.pl/

