Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„KOLOROWANKA DLA DZIECI – ZABYTKI I PRZYRODA OBSZARU LGD UJŚCIE BARYCZY”

Organizatorzy konkursu:
1. Stowarzyszenie LGD „Ujście Baryczy”
2. Biblioteka Miejska w Górze
Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla:
1. Uczniów szkół podstawowych.
2. Uczniów gimnazjum.
3. Uczniów szkół ponadgimanzjalnych.
Cel konkursu
1. Promowanie
i młodzieży.

postaw

patriotycznych

w

wymiarze

lokalnym

wśród

dzieci

2. Upowszechnianie wiedzy o historii i przyrodzie obszaru LGD Ujście Baryczy (gmin: Góra,
Niechlów, Wąsosz).
3. Współtworzenie z uczestnikami konkursu kolorowanki promującej walory historyczne
i przyrodnicze obszaru LGD Ujście Baryczy.
4. Uwrażliwianie na piękno otoczenia miasta, wioski w której mieszkam.
5. Podtrzymywanie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania, z regionem.
6. Rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką.
7. Wyłonienie młodych talentów.
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem Konkursu może być tylko ten, kto prześle lub złoży pracę odpowiadającą
wymogom niniejszego Regulaminu.
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2. Prace nie odpowiadające wymogom niniejszego Regulaminu nie biorą udziału w Konkursie.
3. Uczestnikom nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Konkursie.
4. Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego
Regulaminu.
5. Każdy uczestnik może dostarczyć maksymalnie do pięciu własnych prac.
6. Dopuszcza się do udziału w Konkursie prace dotychczas nie publikowane.
7. Rysunki nie mogą zawierać elementów zastrzeżonych lub chronionych prawami autorskimi
innych osób.
8. Praca konkursowa powinna być związana z miejscem zamieszkania lub regionem.
9. Tematyka pracy powinna dotyczyć zabytków, flory, fauny, krajobrazów lub miejsc zawiązanych
z obszarem działania LGD Ujście Baryczy (gminy: Góra, Niechlów, Wąsosz).
10. Zabytek, krajobraz, roślinę, zwierzę, miejsce należy podpisać.
11. Na odwrocie każda praca powinna zawierać:
- imię i nazwisko,
- nazwę szkoły,
- wiek/klasa,
- telefon kontaktowy,
- nazwę przedstawionego obiektu.
Technika wykonania prac
1. Rysunek konturowy w formie kolorowanki. Prace (kolorowanka) powinny przedstawiać kontury
zabytków, krajobrazów, roślin, zwierząt, miejsc związanych z regionem.
2. Rysunek w formie labiryntu (np. labirynt łączący dwa zabytki).
3. Krzyżówka, której hasło powinno być związane z regionem górowskim (Gmina Góra, Gmina
Wąsosz, Gmina Niechlów).
Format prac
A3 (duży blok rysunkowy)
A4 (mały blok rysunkowy)

Termin nadsyłania/dostarczania prac
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do LGD Ujście Baryczy lub Biblioteki Miejskiej lub wysłać
pocztą do dnia 15.03.2014 r. na adres:
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Biblioteka Miejska w Górze
Czytelnia dla Dorosłych/Oddział Dziecięcy
ul. A. Mickiewicza 1A
56 – 200 Góra
lub
LGD Ujście Baryczy
Ul.Mickiewicza 1/200
56-200 Góra
2. Ogłoszenie wyników Konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w kwietniu w siedzibie
Biblioteki Miejskiej w Górze.

Kryteria oceny prac
1. Zgodność z tematem Konkursu.
2. Oryginalność prezentowanych treści.
3. Walory plastyczne.

Zasady przyznawania nagród
1. Uczestnicy Konkursu podzielni są na kategorie wiekowe.
2. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów przyzna nagrody autorom najciekawszych
prac.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o spotkaniu, na którym nastąpi podsumowanie Konkursu
i wręczenie nagród.
Nagrody
1. Zostaną przyznane 3 nagrody w każdej kategorii, w
i akcesoriów elektronicznych oraz 5 wyróżnień.

postaci drobnego sprzętu

Uwagi końcowe
1. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.
3. Przesłanie/dostarczenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich, przez autora
pracy lub jego prawnego opiekuna, oraz zgodą na ich wykorzystanie.
4. Szczegółowe informacje na temat Konkursu udziela:
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Biblioteka Miejska w Górze tel. 65 543 23 24
LGD Ujście Baryczy 65 544 36 40/536408818
5. Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Informacje dotyczące Konkursu znajdują się na stronie internetowej:
www.bm.gora.com.pl
http://ujsciebaryczy.pl/

Informacje dodatkowe – publikacja prac
1. Wybrane prace zostaną wydane w formie kolorowanki adresowanej do najmłodszych
mieszkańców z obszaru LGD Ujście Baryczy (gmin: Góra, Niechlów, Wąsosz).
2. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na nieodpłatne i bez żadnych
warunków w tym zakresie przeniesienie na Organizatorów Konkursu praw autorskich do pracy
konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzania egzemplarzy wszelkimi
dostępnymi technikami, w szczególności: techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, techniką cyfrową,
2) wprowadzania do obrotu, użyczania, dzierżawy lub najmu oryginału lub egzemplarzy
wykonania,
3) odtwarzania oraz nadawania lub reemitowania a także publicznego udostępniania w taki
sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np.
sieć Internet),
4) wykorzystania dla celów reklamowych Organizatorów przy użyciu w szczególności prasy,
telewizji, sieci Internet.
3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża także zgodę na nieodpłatne i bez
żadnych warunków w tym zakresie wykonywanie przez Organizatorów Konkursu zależnego
prawa autorskiego do pracy konkursowej a w szczególności do przerabiania i adaptowania
całości utworu lub jego fragmentów, wielokrotnego publikowania. Organizatorzy Konkursu
mają prawo do zamieszczania pracy konkursowej w całości lub dowolnych fragmentach, w
zbiorowych publikacjach na stronach internetowych Organizatorów Konkursu lub na innych
stronach internetowych.
4. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę Organizatorom Konkursu na
umieszczanie pracy konkursowej we wszelkiego rodzaju wydawnictwach, folderach i innego
rodzaju materiałach reklamowych i marketingowych publikowanych w formie druku jak i na
wszelkich innych nośnikach informacji a także na stronach internetowych Organizatorów
Konkursu lub innych stronach internetowych.
5. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wielokrotne publikowanie
przez Organizatorów Konkursu imienia i nazwiska Uczestnika Konkursu, we wszelkiego rodzaju
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materiałach reklamowych i marketingowych Organizatorów Konkursu związanych z tym
Konkursem lub innymi konkursami ogłaszanymi przez Organizatorów Konkursu.
6. Organizatorzy Konkursu nabywają własność egzemplarza pracy konkursowej.
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