Regulamin konkursu pt. „Otoczenie MGOK oczami mieszkańców”
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Organizatorzy
Organizatorami konkursu są: Burmistrz Żelechowa oraz Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Żelechowie.
Cele konkursu
 poznanie opinii mieszkańców na temat praktycznego lub artystycznego
zagospodarowania przestrzennego terenów zielonych przy budynku MGOK,
 wyłonienie do realizacji najlepszego projektu,
 rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyobraźni przestrzennej uczniów.
Uczestnicy
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu gminy Żelechów
oraz mieszkańcy. Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
 uczniowie szkół podstawowych,
 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
 dorośli.
Zasady konkursu
1) Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu pracy plastycznej bądź koncepcji
przedstawiającej własne wyobrażenie zagospodarowania terenów zielonych
przy budynku MGOK (od strony ul. Pudły i ul. Traugutta) z zachowaniem
istniejących elementów takich jak ulice, chodniki, pomnik i alejki.
2) Praca może być wykonana w dowolnej technice, w formacie A3 lub A4.
3) Praca może mieć tylko jednego autora (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
4) Pracę należy podpisać, umieszczając następujące dane: imię i nazwisko autora, klasa
i szkoła (w przypadku uczniów), nr telefonu.
5) Prace należy dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie
w terminie do 29 czerwca 2018 r.
6) Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów. Kryteria
oceny prac są następujące: zgodność z tematem; indywidualny i twórczy pomysł;
oryginalność środków wyrazu: kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania; możliwość realizacji pomysłu w rzeczywistości.
7) Autorom najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.
8) Najlepsza praca lub jej część może być wykorzystana do realizacji.
9) O wynikach konkursu oraz o miejscu i terminie wręczenia nagród laureaci zostaną
powiadomieni.
Postanowienia końcowe
1) Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę
na ich przetwarzanie przez Organizatorów w zakresie związanym
z przeprowadzeniem konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 962 z późn. zm.).
2) Uczestnik, przystępując do konkursu, przenosi nieodpłatnie na Organizatorów
autorskie prawa majątkowe do wykonanej przez siebie pracy, wyrażając tym samym
zgodę na ewentualne wykorzystanie jego pomysłu podczas zagospodarowania terenu
przy budynku MGOK.
3) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publicznego eksponowania prac
konkursowych w formie wystawy oraz publikowania zdjęć tych prac w Internecie.
4) Przekazane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
5) Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do rozstrzygania sporów
powstałych w trakcie konkursu oraz wyłączne prawo do dokonywania wykładni
i interpretacji niniejszego Regulaminu.
6) Udział w konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

