
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORG.0050.230.2016

Wójta Gminy Wilków

z dnia 25 lutego 2016 r.

REGULAMIN  KONKURSU
PN.  STROIK  WIELKANOCNY   WILKÓW  2016

Organizator:

Wójt Gminy Wilków

Miejsce konkursu:

Dom Kultury w Wilkowie

1. Cel  konkursu

1) kształtowanie umiejętności widzenia głęboko humanistycznych wartości tkwiących w kulturze ludowej;

2) popularyzacja obrzędowości i ludowej twórczości artystycznej związanej ze Świętami Wielkanocnymi
z uwzględnieniem środowiska dzieci i młodzieży szkolnej;

3) pielęgnowanie znajomości tradycji kulturowej własnego regionu i uzyskanie związku kultury ludowej
z kulturą narodową.

2. Zasięg konkursu:

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem teren Powiatu Namysłowskiego.

3. Warunki uczestnictwa:

1) uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież szkolna oraz placówki oświatowe z terenu Powiatu 
Namysłowskiego, które w terminie przewidzianym w regulaminie dostarczą prace do oceny konkursowej
i wypełnią następujące dokumenty:

a) kartę zgłoszenia – stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

b) oświadczenia o wyrażeniu zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie oraz o wyrażeniu 
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych -  stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu,

2) dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia  konkursu
– tj. wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród. Jednocześnie rodzic/opiekun uczestnika poprzez podanie 
danych osobowych, wyraża zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska dziecka oraz jego wizerunku na 
stronie internetowej Organizatora oraz na łamach miesięcznika „GMINNY INFORMATOR  
DOMASZOWIC – ŚWIERCZOWA – WILKOWA”.

4. Nagrody:

1) prace oceniane będą w trzech kategoriach:

a) dzieci i młodzieży szkół podstawowych,

b) młodzież gimnazjalna,

c) prace zbiorowe (placówki oświatowe);

2) autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe:

I -  nagroda: w kwocie od 120 zł do 150 zł,

II -  nagroda: w kwocie od  80 zł do 100 zł,

III -  nagroda: w kwocie od  60 zł do   80 zł.
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5. Prace konkursowe.

1) ocenie  przez komisję konkursową podlegać będą głównie takie elementy, jak;

a) zgodność z tematem - nawiązanie do tradycji,

b) technika (preferowane ręczne wykonanie),

c) materiał (preferowane użycie materiałów naturalnych),

d) kompozycja,

e) bryła,

f) dobór barw,

g) staranność i dokładność wykonania,

h) walory estetyczne.

2) do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w poprzednich edycjach konkursu.

6. Przebieg konkursu:

1) konkurs zostaje ogłoszony z dniem 25 lutego 2016 r.,

2) prace należy składać w Domu Kultury w Wilkowie do dnia 16 marca 2016 r.,

3) prace ocenione zostaną przez komisję konkursową powołaną przez organizatora,

4) wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r.,

5) wystawa prac konkursowych eksponowana będzie w Kościele Filialnym p.w. Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Wojciechowie w okresie od 23 marca do 18 kwietnia 2016 r.

7. Prawa organizatorów:

1) na czas trwania konkursu i wystawy prace pozostaną w dyspozycji organizatora;

2) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku laureatów
i uczestników konkursu, a także fotografii ich prac do celów promocyjnych i reklamowych;

3) po zakończeniu wystawy autorzy prac w terminie do 6 maja 2016 r. powinni zgłosić się
po odbiór prac, po upływie terminu odbioru prac organizator nie odpowiada za prace;

4) w sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu

Karta zgłoszenia

Konkursu pn.  Stroik Wielkanocny Wilków 2016

Imię.................................................................................................................

Nazwisko..........................................................................................................

Nazwa Placówki Oświatowej............................................................................

Adres (telefon)....................................................................................................

...................................................................................................
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .................................................(imię
i nazwisko dziecka) w konkursie pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2016, którego organizatorem jest
Wójt Gminy Wilków.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
...................................................................... (imię i nazwisko dziecka), zgodnie  z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w związku
z jego udziałem w konkursie pn. Stroik Wielkanocny Wilków 2016.

....………………………………..

(data i podpis rodzica/opiekuna)
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