REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SUKA BIŁGORAJSKA – Z CZYM TO SIĘ GRA?”

Dawno, dawno temu… a może nie tak całkiem dawno,
w Kocudzy tak bywało, że na tym instrumencie się grywało.
Jak wyglądał, jak się grało, informacji ciągle mało.
Czy do tańca czy do słuchu, czy na polu, czy w chałupie
Te pytania pozostają i na odpowiedzi Wasze czekają!
I. INFOMORMACJE OGÓLNE
1. Cel konkursu
- pogłębienie zainteresowania instrumentem i regionalnym dziedzictwem kulturowym
- wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości
- rozwijanie twórczości plastycznej u dzieci i młodzieży
2. Organizator
Szkoła Suki Biłgorajskiej
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli
Konkurs odbywa się w ramach programu „Akademia Kolberga” realizowanego wspólnie z Instytutem
Muzyki i Tańca i Stowarzyszeniem „Tratwa” w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem
Kolberga.
II. INFOMORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z
terenu Powiatu Janowskiego. Konkurs rozgrywany będzie w 4 kategoriach:
Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych klasy I-III
Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI
Kategoria III – uczniowie szkół gimnazjalnych
Kategoria IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.

III. PRZEBIEG KONKURSU
1. Prace na konkurs należy złożyć w terminie do 12 listopada 2014 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki
Publicznej i Ośrodka Kultury w Dzwoli z siedzibą w Kocudzy, a także wysyłając pocztą na adres: Gminna
Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli, Kocudza Druga 59 23 - 304 Dzwola (decyduje data
wpłynięcia).
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2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (technika malarska, rysunkowa max. do
formatu A3, technika mieszana, rękodzieło, formy przestrzenne nie wyższe niż 50 cm).
3. Każdy autor może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie prac konkursowych spełniających warunki
określone regulaminem wraz z czytelnie i kompletnie wypełnioną kartą zgłoszeniową na adres
Organizatora.
4. Prace oceni Jury powołana przez Organizatora.
5. W ocenie prac Jury kierować się będzie następującymi kryteriami
a) zgodność z tematem konkursu
b) poziom artystyczny prac
c) jakość wykonania
d) oryginalność ujęcia tematu
e) stopień trudności wykonania
6. W każdej w/w kategorii konkursowej Jury przyzna nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Decyzja Jury
jest ostateczna. Wysokość i ilość nagród uzależnione będą od pozyskanych środków na Konkurs.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji, reprodukcji prac oraz publikacji imion,
nazwisk i informacji o laureatach konkursu na przygotowanej wystawie, w publikacjach, na stronach
internetowych organizatora, a także utrwalenie na nośnikach elektronicznych, cyfrowych i innych.
Oświadczenie takie autor składa na karcie zgłoszeniowej.
8. Osoby niepełnoletnie wyrażają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie
i publikację prac.
9. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe autorów prac konkursowych jedynie w celu
przeprowadzenia i promocji konkursu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych autorzy prac konkursowych składają na karcie zgłoszeniowej.
10. Koszty transportu (przesyłki) prac konkursowych do organizatora pokrywa uczestnik konkursu.
Organizator nie odpowiada za zniszczenie (uszkodzenie) prac powstałe podczas ich transportu do
siedziby Organizatora.
11. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w Kocudzy 23 listopada 2014 r.
Organizatorzy przewidują zorganizowanie prezentacji pokonkursowej.
12. Laureaci konkursu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o terminie i miejscu wręczenia
nagród.
13. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród będą mogli
odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie organizatora konkursu lub w innej formie w
porozumieniu z organizatorem.
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14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdu uczestników i ich opiekunów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu.
3. Wszystkie nadesłane prace wraz z opisami zostaną zarchiwizowane w dokumentacji Organizatora.
4. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia są dostępne
www.sukabilgorajska.pl/konkurs oraz www.gbpiokdzwola.pl.

na

stronie

internetowej

Szczegółowe informacje na temat konkursu udziela:
Krzysztof Butryn, tel. 696 06 77 04, info@sukabilgorajska.pl
Irena Krawiec, tel. 667 52 41 11
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Dzwoli, Kocudza Druga 59, 23 - 304 Dzwola, tel. 881
799 703.
Strona internetowa konkursu: www.sukabilgorajska.pl/konkurs
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