
Regulamin konkursu plastycznego

„Strażak w akcji” 
( walka z żywiołem, działania profilaktyczne, ochrona zdrowia i życia)

I. Organizator konkursu:
1. Zarząd  Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Świdniku.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach.

II. Cel konkursu: 
1. kształtowanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej oraz poczucia estetyki,
2. zainteresowanie dzieci, młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk,
3. promocja osób utalentowanych plastycznie,
4. konfrontacja osiągnięć pomiędzy uczestnikami w dziedzinie sztuk plastycznych,

III. Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Powiatu Świdnickiego.
2. Prace oceniane będą w kategoriach:

a) przedszkolaki i klasy I-III
b) klasy IV-VIII
c) młodzież i dorośli

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zdjęcia własnoręcznie wykonanej pracy na adres
mailowy GOK w Trawnikach  (gok100@poczta.onet.pl) do 29 grudnia 2020 r. 

4. Rozstrzygnięcie konkursu oraz publikacja wystawy pokonkursowej odbędzie się za pośrednictwem strony
internetowej oraz profilu FB Gminnego Ośrodka Kultury w Trawnikach dn. 31.12.2020r. o godz. 12.00.

5.  Każdy uczestnik biorący udział w konkursie dostarcza zdjęcie  pracy wraz ze skanem zgody prawnych
opiekunów do udziału w niniejszym konkursie. 

6. Głównym  kryterium  oceny  prac  będzie  ich  zgodność  z  tematem,  walory  artystyczne  i  estetyczne,
pomysłowość.  

7.  Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
8.  W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się telefonicznie pod nr 81 5856038.
9.  Zgłaszając się  do konkursu,  uczestnik/ prawny opiekun uczestnika oświadcza,  że wyraża zgodę na

wielokrotne,  nieodpłatne  publikowanie  nagrodzonej  pracy,  jego  imienia  i  nazwiska  oraz miejscowości
zamieszkania na wystawie pokonkursowej oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem
oraz na stronie internetowej GOK Trawniki.

10.  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu.

11.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator.
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