REGULAMIN KONKURSU
„Biskupieckie Bajki”

§1
Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Biskupcu.
§2
Cele konkursu
1. Zwiększenie wiedzy uczniów biskupieckich placówek edukacyjnych o lokalnym folklorze w
formie warmińskich bajek z najbliższej okolicy Biskupca.
2. Prezentacja turystom odwiedzającym miasto i gminę Biskupiec oraz ich mieszkańcom
lokalnego folkloru przez sztukę stworzoną przez dzieci i młodzież.
3. Rozbudzane wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży.
4. Wyszukiwanie i promocja młodych talentów
§3
Przedmiot konkursu
1.
Przedmiotem konkursu jest praca: ilustracja do dowolnej bajki warmińskiej przedstawionej
w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu. Format pracy: a4. Technika pracy: dowolna (np. farby,
kredki, mazaki, mieszana) pod warunkiem istnienia możliwości jej późniejszego zeskanowania
(praca musi być płaska, przestrzenne prace nie będą brane pod uwagę).
§4
Kryteria oceny
Komisja konkursowa będzie oceniała prace pod względem:
a)

sposobu ujęcia tematu,

b)

zawartości merytorycznej,

c)

wartości estetycznej.

§5
Uczestnicy konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby zamieszkujące na terenie gminy Biskupiec
oraz spełniające warunki przedstawione w niniejszym regulaminie.
2. Konkurs będzie przebiegał w 4 kategoriach wiekowych:
- przedszkola,
- szkoły podstawowe klasy I-III,
- szkoły podstawowe klasy IV- VI,
- szkoły ponadpodstawowe.
3. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie 3 prace.
§6
Etapy konkursu
1. 20 kwietnia – 18 maja 2018 r. - rozpowszechnienie informacji o konkursie, przygotowanie i
dostarczenie przez uczestników prac do Inkubatora Przedsiębiorczości w Biskupcu (ul. Armii
Krajowej 1)
2. 22-23 maja 2018 r. - ocena prac konkursowych
3. 2 czerwca 2018 r. – ogłoszenie wyników i wystawa prac połączone z oficjalnym wręczeniem
nagród dla zwycięzców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka.
§7
Nagrody
1. Komisja konkursowa wyłoni: 3 laureatów zajmujących I, II i III miejsce w każdej
z kategorii wiekowej.
2. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nie wręczenia nagród w poszczególnych
kategoriach.
3. Dla zdobywców trzech pierwszych miejsc organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.
4. Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Biskupcu (www.biskupiec.pl). Prace konkursowe będą prezentowane na profilu
społecznościowym Urzędu Miejskiego w Biskupcu www.facebook.com/Biskupiec-KrajobrazPełen-Możliwości.

§8
Postanowienia końcowe
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
3. Komisja konkursowa wybierze spośród nadesłanych prac te, które wykorzysta do
przygotowania materiału promocyjnego miasta i gminy Biskupiec – bezpłatnej broszury
zawierającej wybrane bajki warmińskie z ilustracjami nadesłanymi na konkurs. W broszurze
wymienieni zostaną z imienia i nazwiska autorzy zamieszczonej w niej prac. Organizatorzy
konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
4. Praca konkursowa musi na odwrocie zawierać metryczkę z imieniem, nazwiskiem, numerem
telefonu autora, również klasę i nazwę szkoły do której uczęszcza. Na odwrocie musi być też
umieszczony tytuł bajki, do której praca jest ilustracją.
5. Praca nie będzie oceniana w przypadku, gdy dotrze do organizatora po terminie, będzie
uszkodzona lub nie będzie zawierała metryczki o której mowa w § 8 pkt 4.
6. Do konkursu mogą być zgłaszane tylko prace wykonane indywidualnie i osobiście przez
Uczestnika.
7

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych
osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

8. Prace plastyczne przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie prac podczas prezentacji.
11. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom nastąpi 2 czerwca 2018 r.
podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka organizowanych w parku miejskim w Biskupcu.
12. Osoby nieobecne podczas wręczania nagród będą miały możliwość ich odbioru w Inkubatorze
Przedsiębiorczości w Biskupcu (ul. Armii Krajowej 1) pokój nr. 4 po wcześniejszym ustaleniu
terminu ich odbioru z Organizatorem.
13. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to
w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych
14. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu
i interpretacji rozstrzyga Organizator.

