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Organizatorem konkursu jest Centrum Kulturalno-Kongresowe
„Witold” w Boguszowie-Gorcach,
ul. Traugutta 12 G, 58-371 Boguszów-Gorce,
tel. 74 880-15-27,
e-mail: centrum.witold@boguszow.com.pl
Cele konkursu: kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki
i tradycji kulturowej związanej z obrzędami Wielkiej Nocy,
rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, pobudzenie
inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek
wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, promowanie
twórczości mieszkańców Boguszowa-Gorc.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Boguszowa-Gorc
bez ograniczeń wiekowych.
Zasady konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi
w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu
jego zakończenia.

Przedmiotem konkursu jest pisanka wykonana wyłącznie
w formie przestrzennej.
Pisanka musi zawierać element górniczy. Może być wykonana
zarówno w barwach flagi górniczej: zieleń i czerń, jak również
zawierać symbole kojarzone z górnictwem (godło górnicze,
czako, elementy stroju galowego, wyposażenia kopalni itp.)
Każdy Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pisankę
wykonaną w dowolnie wybranej technice i wielkości.
Prace będą przyjmowane i oceniane w następujących kategoriach:
a. Indywidualna:
Kategoria I - do 7 lat,
Kategoria II - od 8 do 12 lat
Kategoria III - od 13 do 17 lat
Kategoria IV - 18+
b. Praca zbiorowa-rodzinna:
Dotyczy prac wykonanych wspólnie przez kilka osób w różnym
wieku, w dowolnym połączeniu np. rodzice
z dziećmi, dziadkowie z dziećmi, rodzeństwo, cała rodzina itp.
Pisanki konkursowe prosimy dostarczyć w terminie do
30.03.2021 r. do siedziby Centrum Kulturalno-Kongresowego
„Witold” w Boguszowie-Gorcach, ul. Traugutta 12 G, 58-371
Boguszów-Gorce,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30.
Prace należy podpisać podając imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu kontaktowego, w przypadku osób niepełnoletnich
prosimy o podanie numeru kontaktowego rodzica lub opiekuna
prawnego dziecka.
Oceny pisanek wielkanocnych dokona komisja konkursowa
powołana przez CK-K „Witold”.
Prace będą oceniane przy uwzględnieniu następujących
kryteriów: zgodność z tematem, estetyka, ogólne wrażenie
artystyczne, oryginalność i pomysłowość, wkład pracy, walory
plastyczne - kompozycja, kolorystyka, dodatki.
Nadesłane prace pozostaną w dyspozycji organizatora,
a najciekawsze prace będą zaprezentowane na FB Centrum
Kulturalno-Kongresowe Witold i w materiałach promocyjnych.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane w celu
wyłonienia zwycięzcy, przyznania nagrody, w celu działań
promocyjnych konkursu oraz upublicznienia danych osobowych laureatów konkursu niezbędnych dla realizacji konkursu,
zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1000).
Zgłoszenie uczestnika do konkursu oznacza akceptację regulaminu oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie ewentualnego
wizerunku uczestnika.

Dostarczanie prac do 30.03.2021 r.
Ocena prac przez komisję konkursową w dniu 31.03.2021 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 04.04.2021 r.
na FB Centrum Kulturalno-Kongresowego Witold.
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W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna
ufundowana przez CKK-Witold.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają drobny upominek.
Wśród dostarczonych prac komisja konkursowa dopuszcza
możliwość przyznania nagrody specjalnej.
O wynikach konkursu oraz terminie wręczenia nagród Laureaci
zostaną powiadomieni przez Organizatora drogą telefoniczną.
Informacja o Laureatach konkursu będzie również udostępniona na FB Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold.

Zgłoszenie prac do konkursu oznacza wyrażenie zgody na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji i wydania publikacji w wersji
papierowej i elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do
publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na
stronach internetowych, w mediach, w tym społecznościowych i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
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Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem
warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace
złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych
osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych
na danych pochodzących ze zgłoszeń sporządzonych przez
Uczestników.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w zasadach konkursu podczas jego trwania.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora.

