Regulamin Konkursu Plastyczno-Fotograficznego
„UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT I KULTURA”
POKAŻ POZYTYWNĄ ALTERNATYWĘ DLA NARKOTYKÓW I UŻYWEK
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminne Centrum Kultury w Popowie
Gmina Popów
II. TEMATYKA

Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie zdrowego trybu życia
i unikania uzależnień od narkotyków. Organizatorom zależy na
skierowaniu uwagi na alternatywę dla używek, którą mogą być
Twoje pasje i aktywności, niosące radość i satysfakcję, rozwój
osobisty i spełnienie. Na rozwijaniu Twoich zainteresowań i
kreatywności. Wszelkie dyscypliny sportowe, muzyka, taniec, sztuki
plastyczne, teatr i inne dziedziny szeroko pojmowanej kultury, mogą
być sposobem na życie i inspiracją do stworzenia wyjątkowej pracy.
Wykorzystaj swój pomysł i wygraj cenne nagrody!

III. Warunki uczestnictwa

Konkurs plastyczno-fotograficzny skierowany jest do osób powyżej 13 roku życia.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie 4 prace, w tym plastyczne i fotograficzne.
4. W konkursie nie mogą brać udziału prace wcześniej nagradzane i publikowane.
5. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką, na formacie nie mniejszym niż
A4 i nie większym niż A2.
6. Prace fotograficzne : format nie mniejszy niż 20 x 30 i nie większy niż 50 x 70.
7. Obróbka zdjęć nadesłanych na konkurs może polegać na wszystkich funkcjach
programów do edycji, w tym: fotomontaż, kadrowanie, rozjaśnianie, przyciemnianie,
kontrastowanie, redukcja koloru, zamiana zdjęcia na czarno-białe.
8. Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres organizatora
konkursu: Gminne Centrum Kultury, ul. Strażacka 2, 42-110 Popów z dopiskiem „Konkurs
plastyczno-fotograficzny”.
9. Prace do konkursu należy zgłaszać do: 15 grudnia 2020 r.
10. Każda praca powinna być opisana z tyłu pseudonimem uczestnika. Jeśli uczestnik
nadsyła więcej niż jedną pracę, proszę je zatytułować pseudonimem i dopisać liczbę
porządkową, np. lola1, lola 2.
11. W przypadku fotografii, prosimy również o załączenie zgłaszanych do konkursu zdjęć w
wersji cyfrowej, w formacie JPEG.
12. Do prac proszę dołączyć kwestionariusz zgłoszeniowy, który zwiera: tytuł pracy, imię i
nazwisko autora oraz telefon kontaktowy, wiek autora, adres mailowy, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych (RODO).
1.

IV. NAGRODY
1. Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie do tego powołane Jury;
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, nagrody, wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
Pula nagród - 1500zł
2. Każdy uczestnik, którego prace zostaną nagrodzone, zostanie o tym poinformowany
przez organizatora telefonicznie lub mailowo.

V. Postanowienia końcowe
Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego
regulaminu; uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie ze zdjęć i prac
przez organizatora; prace przechodzą na rzecz organizatorów, prace nie będą
odsyłane; organizator zastrzega sobie możliwość zmiany i rozdzielenia nagród;
organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie konkursu.

