REGULAMIN
konkursu rzeźbiarskiego pt. „Wiosna w rzeźbie”
§ 1 Cele konkursu
1. Celem konkursu jest:
 zachęcenie dzieci i młodzieży do zainteresowania tematyką rzeźbiarstwa;
 promocja rzeźbiarstwa;
 rozwój umiejętności rzeźbiarskich wśród dzieci i młodzieży.
§ 2 Organizator
1. Organizatorem konkursu rzeźbiarskiego pt. „Wiosna w rzeźbie” jest Dom Kultury – Pomnik
Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, zwany dalej Organizatorem.
§ 3 Termin
1. Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2019 r. i będzie trwał do 12 kwietnia 2019 r. Bezwzględny
termin oddania prac przypada na dzień 12 kwietnia 2019 r. do godz. 1500.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrodzenie laureatów odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019 r.
podczas imprezy folklorystycznej „Polska tradycja – wspólny czas”.
§ 4 Miejsce i organizacja
1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w przypadku zaistnienia
okoliczności uniemożliwiających jego organizację lub przesunięcie terminu.
2. Udział w konkursie oznacza zgodę na zastosowanie się do wszystkich zasad niniejszego
regulaminu.
3. Każdy z uczestników będzie zobowiązany do:
 wykonania rzeźby lub płaskorzeźby nawiązującej do tematyki wiosny;
 przekazania wykonanej pracy na wystawę pokonkursową;
4. Organizator zapewnia opiekę merytoryczną nad uczniami szkółki rzeźbiarskiej działającej
przy Domu Kultury – Pomniku Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej podczas
wykonywania przez nich prac.
5. Uczestnikiem konkursu może być każdy w wieku 7-15 lat.
6. Konkurs ma charakter indywidualny.
7. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze i nagrodzi najlepsze prace.
Decyzje Komisji są ostateczne. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody niespodzianki.
8. Nagrody nie podlegają zamianie na inne lub na ich równowartość pieniężną.
9. Do wykonanej pracy należy załączyć formularz zgłoszenia zawierający: imię i nazwisko,
wiek, adres autora oraz telefon kontaktowy wraz z oświadczeniem opiekuna prawnego
dziecka o zapoznaniu się i zaakceptowaniu regulaminu konkursu oraz o wyrażeniu zgody
na jego udział w konkursie oraz na przetwarzanie przekazanych danych osobowych
uczestnika oraz o udzieleniu licencji na wykorzystanie pracy konkursowej przez
organizatora. Przekazanie wypełnionego prawidłowo oraz podpisanego przez opiekuna
prawnego dziecka formularza stanowi warunek przyjęcia pracy do konkursu. Wzór
formularza oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w załączniku do regulaminu.
§ 5 Materiały
1. Rzeźby i płaskorzeźby wykonywane na zajęciach szkółki rzeźbiarskiej zostaną wykonane
w drewnie oraz narzędziami dostarczonymi przez Organizatora.
2. Pozostali uczestnicy będą pracowali własnymi narzędziami i na własnym materiale.

§ 6 Promocja konkursu
1. W celach promocyjnych zostaną wykonane plakaty reklamowe, wywieszone na tablicy
informacyjnej Organizatora. Zostaną również wykorzystane strony internetowe
Organizatora www.kleeberczycy.pl oraz portal społecznościowy www.facebook.com.
§ 7 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie, nieujęte w niniejszym regulaminie kwestie dotyczące konkursu rzeźbiarskiego
pt. „Wiosna w rzeźbie” należy uzgodnić z Organizatorem.
2. W kwestiach spornych interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do
Organizatora.

