REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ILUSTRATORSKIEGO
„Czytam i czuję”.
§1
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ilustratorskiego „Czytam i czuję” jest Fundacja im. Zofii
Kossak, z siedzibą: ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie, nr NIP 548-22-23-993, nr KRS 0000138942
dalej zwana Organizatorem. Konkurs odbywa się w ramach projektu „Czytam i czuję”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§2
Przedmiotem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej (rysunku, grafiki, obrazu, kolażu)
nawiązującej do nazwy projektu – „Czytam i czuję” w dowolnie wybranych przez siebie kontekście:



Zilustrowanie wybranej przez siebie książki/ fragmentu książki, która dla ilustrującego jest
z jakichś powodów szczególnie ważna. Dodatkowo należy opisać w kilku (3-4) zdaniach swój
wybór i motywację.
Zilustrowanie hasła wywoławczego: CZYTAM i CZUJĘ niekoniecznie w oparciu o jakąś pozycję
książkową, ale w oparciu o własne skojarzenia i wyobrażenia.
§3

Termin nadsyłania prac konkursowych –do 28.10.2016 roku włącznie.

§4
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział uczestnicy z całej Polski.
2. Konkurs odbędzie się w 3 kategoriach wiekowych (przedszkola, szkoły podstawowe - klasy
1-3, szkoły podstawowe - klasy 4-6).
3. Jeden uczestnik może przedstawić jedną pracę.
§5
Warunki akceptacji prac:
1. Prace wykonane dowolną techniką rysunkową, graficzną, malarską powinny spełniać warunki
opisane w § 2.
2. Akceptowany format prac: minimum A4 –maksimum A3.
3. Prace należy opisać z tyłu w następujący sposób:
 imię i nazwisko autora
 wiek autora z zaznaczeniem kategorii wiekowej, w ramach której zapisuje się do udziału
w konkursie
 adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu.

§6
1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać drogą pocztową na adres:
Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie (z dopiskiem: „Ogólnopolski
Konkurs Ilustratorski”).
2. Prace należy dostarczyć do 28.10.2016 r. – decyduje data wpłynięcia pracy na adres
Organizatora.
3. Każdy uczestnik, przesyłając pracę na konkurs, zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pracą
podpisanego zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wzór
zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora dworkossakow.pl.
Nadesłanie zgłoszenia konkursowego wraz z pracą jest równoznaczne z wyrażeniem zgody –
przez Uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobowych przez
Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie pracy plastycznej
i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu i informowania o nim oraz podczas wystawy
pokonkursowej.
§7
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja konkursowa wybrana przez Zarząd Organizatora.
2. W skład Komisji wejdzie trzech jurorów zaproszonych do udziału przez Organizatora.
3. Członkiem (jurorem) Komisji konkursowej nie może być krewny ani powinowaty osoby, która
zgłosiła swoją pracę do konkursu, ani jego opiekunów prawnych. W przypadku ujawnienia
takiej okoliczności po wyborze Komisji konkursowej, osoba taka zobowiązana jest wyłączyć
się z Komisji konkursowej.
4. Wybrani członkowie Komisji konkursowej otrzymają prace konkursowe, które zostaną przez
nich ocenione poprzez wybranie 3 najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych:
„przedszkole”, „szkoła podstawowa –klasy 1-3” oraz „szkoła podstawowa –klasy 4-6”.
5. Finał konkursu odbędzie się 5 listopada 2016 r. o godzinie 16.00. W jego trakcie zostaną
ogłoszeni zwycięzcy, nastąpi również uroczyste wręczenie nagród. Autorzy nagrodzonych
prac zostaną dodatkowo powiadomieni pocztą elektroniczną.
6. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę, m.in. następujące kryteria: spójność z tematem,
kreatywność, styl, staranność wykonania.
§8
1. W konkursie zostanie wyróżnionych min. 9 prac plastycznych – po trzy prace dla każdej
z kategorii wiekowych.
2. Organizator przewiduje nagrody książkowe.
§9
1. Uczestnik konkursu przenosi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych na
Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych oraz
upowszechniania ich na wszelkich znanych polach eksploatacji.
§ 10
1. Uczestnik konkursu, na mocy złożonego oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną
na podany adres e-mail informacji i publikacji, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 26 sierpnia 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204) oraz na przetwarzanie
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w celach związanych z konkursem.

2. Użytkownik konkursu ma prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich
poprawiania i żądania ich usunięcia.
§ 11
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem konkursu i wyłonieniem nagrodzonych powinny
być składane pisemnie na adres: Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki
Wielkie w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.
2. Reklamacje wniesione po tym terminie nie będą rozpatrywane. Uprawniony podmiot
w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie
poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku. Decyzje podjęte w wyniku
rozpatrzenia reklamacji są ostateczne i dalsza korespondencja w tej sprawie nie będzie
rozpatrywana.
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 12
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
Regulaminu.
2. Dostarczone prace niezgodnie z powyższymi warunkami regulaminowymi nie będą
rozpatrywane.

