Regulamin konkursu "Dzierzgoń dawniej"
§1 Cele
1. Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań uczniów historią oraz walorami
estetycznymi dawnej architektury miasta Dzierzgoń
2. Budowanie wrażliwości i docenienie tradycji architektonicznej, poznawanie
przestrzeni, rozumienie procesu tworzenia krajobrazu kulturowego.
3. Rozbudzanie zainteresowania historią regionu.
4. Doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i
selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
5. Rozwijanie inwencji twórczej uczniów, promowanie talentów.
§2 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki, zasady oraz czas
trwania konkursu rysunkowego "Dzierzgoń dawniej" (dalej jako: „Konkurs”) .
2. Organizatorem Konkursu jest Dzierzgoński Ośrodek Kultury, ul. Krzywa 16, 82-440
Dzierzgoń.
3. Konkurs rozpoczyna się 10.01.2021 r. i kończy 25.03.2021 r
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że zmiany takie nie spowodują ograniczenia lub niekorzystnej zmiany
praw nabytych w Konkursie przez Uczestników, o czym bezzwłocznie poinformuje
Uczestników, umieszczając nową wersję Regulaminu na stronie dok.dzierzgon.pl oraz na
Facebooku. Ewentualne zmiany Regulaminu będą obowiązywały od momentu ich
ogłoszenia.
§3 Uczestnicy Konkursu
1. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież w wieku 7 - 18 lat.
2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnicy w terminie określonym w § 2 punkcie 3,
powinni dostarczyć do sekretariatu Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury pracę oraz spełnić
pozostałe warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
§4 Zasady Konkursu
1. Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć pracę plastyczną pt. "Dzierzgoń dawniej".
2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Do konkursu dopuszcza się
wyłącznie formy plastyczne płaskie, maksymalnie w formacie A3

3. Uczestnicy w terminie określonym w §2 punkcie 3, powinni dostarczyć do sekretariatu
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury pracę opisane według §4, punkt 4.
4. Każde zgłoszenie powinno zawierać:
- maksymalnie 1 pracę pt. "Dzierzgoń dawniej",
- imię, nazwisko i wiek dziecka, które wykonało pracę
§5 Tryb wyłonienia zwycięzców
1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w
§ 3 oraz § 4 Regulaminu.
2. 2. Ocenie podlegać będą prace dostarczone w terminie od 10.01.2021 r. do 25.03.2021.
Prace dostarczane przed lub po tym terminie nie będą przyjmowane.
3. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem
- jakość wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania - stopień trudności wykonania.
- samodzielność wykonania pracy
4. W terminie do 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu zostaną ogłoszeni
Zwycięzcy.
5. Po ogłoszeniu wyników zostaną przyznane Zwycięzcom nagrody.
6. Decyzja jury jest ostateczna.
§6 Nagrody
1. Nagrody przyznawane będą:
I.
II.
III.
IV.
V.

W kategorii wiekowej 7 - 10
W kategorii wiekowej 11 - 14
W kategorii wiekowej 15 - 18
Wyróżnienia
Upominki

2. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii
wiekowej po jednej nagrodzie głównej za trzy pierwsze miejsca oraz dodatkowe nagrody
jako wyróżnienia. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek.
3. Wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wystawę pokonkursową,
która odbędzie się w siedzibie Organizatora.

4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w wiadomości publicznej na stronie
dok.dzierzgon.pl oraz na portalu Facebook.
5. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.
§7 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania i
odbioru nagród.
2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu oraz
Przedstawiciela ustawowego w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) („RODO”).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych
osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
§8 Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym wydanym przez Organizatora dokumentem określającym
zasady Konkursu pod nazwą "Dzierzgoń dawniej". W zakresie nieuregulowanym
Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
2. Uczestnicy Konkursu mogą kontaktować się z Organizatorem drogą elektroniczną na
adres: dok.dzierzgon@gmail.com, poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook,
telefonicznie pod numerem telefonu 55 276 26 47 lub bezpośrednio w sekretariacie
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury.
3. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie
Organizator.

