REGULAMIN
KONKURSUPLASTYCZNEGO
„PlakatpromującyKinozaRogiemwChmielnie”

1. ORGANIZATOR
a. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie, ul. Gryfa
Pomorskiego20,83-333Chmielno.
b. Tel.586842205www.chmielno.pl
c. Osoba upoważniona przez Organizatora do udzielania informacji
na temat Konkursu: Oliwia Beling, kino@chmielno.pl, tel. 586842205
2. PARTNERZY
a. Sieć Kino za Rogiem
b. Głos Kaszub
3. CELE KONKURSU
a. Rozbudzanie
twórczościudzieci,prezentacjaumiejętności.
b. Zainteresowanie młodych ludzi sztuką filmową.
c. Propagowanie technik malarskich i graficznych jako środka wyrazu.
d. Wyszukiwanie nowych talentów i popularyzacja plakatu filmowego.
4. PRACA KONKURSOWA
a. Przedmiotem konkursu jest plakat stworzony przez uczestnika
konkursu, promujący Kino za Rogiem w Chmielnie.
b. Prace muszą być wykonane w technikach plastycznych, w formacie A3
lub A2. Powstałe prace powinny być widoczne z daleka, czytelne.
Pracapowinnazawieraćelementyplakatu.
c. Na
konkurs
nie będą przyjmowane prace przestrzenne
lub z wykorzystaniem plasteliny itp. materiałów.
5.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
a. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży.
b. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Nie będą
przyjmowane prace zbiorowe.
c. Fotografie użyte do plakatu muszą być własnego autorstwa. Uczestnik
Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
d. Pracę konkursową należy dostarczyć lub przesłać na adres
Organizatora do 15 listopada 2017 r. Liczy się termin dostarczenia
przesyłki.
e. Na każdej pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię
i nazwisko, klasa, adres szkoły (na odwrocie pracy). Pracę należy
nazwaćizamieścić
krótkiopis(dołączyćnaosobnejkartce)

Przesłane na konkurs prace nie będą odsyłane do uczestników,
przechodząnawłasnośćorganizatora.
g. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania
prackonkursowych.
f.

6. OCENA PRAC
a. W pracach oceniane będą: poziom artystyczny, nawiązanie do tematu,
przekazanie treści oraz klimatu filmu za pomocą elementów
malarskich i graficznych, nawiązanie do miejscowości Chmielno.
b. Laureatów konkursu wyłoni Jury - powołane przez organizatora.
c. Wyniki konkursu będą dostępne na stronie www.chmielno.pl
od            20 listopada 2017 r.
d. Laureaci o wynikach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
e. Wystawa prac laureatów odbędzie się podczas otwarcia Kina
za Rogiem w Chmielnie.
7. NAGRODY
a. Jury spośród nadesłanych prac wybierze plakat promujący Kino
za Rogiem w Chmielnie.
b. Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, nagrody specjalne.
c. Organizator ma prawo odstąpić od p.7a regulaminu.
8. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Konkursu.
b. W celach promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo
wykorzystania wszystkich zgłoszonych prac w mediach i własnej
działalności.
c. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem
prawa na wykorzystanie prac w druku, w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także
prezentowania ich na wystawach.
d. Osoby
nadsyłające
prace
konkursowe
wyrażają
zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych
osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
e. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie
prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem
na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

