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POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.

1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Zimowe historie Brennej” jest Agencja
Interaktywna Nord Digital z Brennej.
2. Patronem konkursu jest Wójt Gminy Brenna, pan Jerzy Pilch
3. Partnerami konkursu są: Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna, Portal
Brenna.pl, Ośrodek Dolina Leśnicy, Hotel Gołębiewski w Wiśle, Runspiration, Meble
Vox, Tommy Cafe.
4. Rozstrzygnięcie konkursu - ogłoszenie wyników odbędzie się na scenie Amfiteatru w
Brennej Centrum podczas Jarmarku Świątecznego 16.12.2017 r. około godziny 15.30.
II.

CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest: pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników oraz
wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej, wyrabianie poczucia estetyki,
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, pobudzanie wyobraźni
dotyczącej potencjału historycznego, kulturalnego i turystycznego Gminy Brenna.
III.

ZASADY KONKURSU:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Brenna do 12 roku życia.
2. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez autora pracy zwanego dalej
Uczestnikiem.
3. Prace powinny być wykonane w formacie A4 w nieprzestrzennych technikach
plastycznych (bez wystających elementów - wymaga tego pokonkursowa wystawa
prac) - np. wydzieranki, wyklejanki, kredki, farby itp.
4. Pracę należy zabezpieczyć przezroczystą koszulką oraz czytelnie opisać na odwrocie
wg wzoru: imię i nazwisko, wiek/klasa/szkoła, imię i nazwisko rodzica, telefon
kontaktowy do rodzica.
5. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
I - dzieci do lat 6
II - dzieci od lat 7 do lat 12.
6. Każdy Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
IV.

 KRYTERIA OCENY:

1. Jury podczas oceny prac weźmie pod uwagę: pomysłowość, inwencję twórczą oraz
wyobraźnię autora pracy w zakresie interpretacji tematu konkursu, staranność
wykonania pracy, estetykę, ogólne wrażenie przy oglądaniu danej pracy.

V.

TERMINY:

1. Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 14.12.2017 r. włącznie
do siedziby Agencji Interaktywnej Nord Digital, przy ul. Wyzwolenia 19.a
(naprzeciwko sklepu Wiarus).
2. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - Ogłoszenie wyników odbędzie się na scenie
Amfiteatru w Brennej-Centrum podczas Jarmarku Świątecznego 16.12.2017 r. około
godziny 15.30
VI.

 NAGRODY:

1. Oceny prac dokona jury w składzie powołanym przez Organizatora.
2. Decyzje j ury są ostateczne.
3. Wśród uczestników każdej kategorii wyłonieni zostaną zdobywcy I, II, III miejsca,
którym wręczone zostaną nagrody rzeczowe o wartości: I - 150 zł, II - 100 zł, III – 80
zł.
4. Jury przyzna również wyróżnienia - ich ilość zależeć będzie od ilości oraz poziomu
nadesłanych prac.
5. Nagrodę specjalną otrzyma również najmłodszy Uczestnik konkursu.
6. Komisja jury może zdecydować o innym podziale nagród.
VII.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.
2. Organizator i partnerzy zastrzegają sobie możliwość publikacji wybranych prac w
publikacjach pokonkursowych oraz na wystawie pokonkursowej.
3. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie jej w celach
przeprowadzenia konkursu.
4. Dostarczenie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez
Uczestników niniejszego Regulaminu.
5. Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 ze
zm.).
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu bez potrzeby
informowania Uczestników.
7. Nadesłanie pracy jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
w celu przeprowadzenia konkursu oraz przekazania nagród.
8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
9. W razie pytań prosimy o kontakt: Agencja Interaktywna Nord Digital, tel.:
507268919, e-mail: anna.musiol@norddigital.com

