REGULAMIN
Miejskiej Akcji Plastycznej „Wiwat wielki Kołłątaj!”
objętej Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Mielca
I.

Postanowienia ogólne:
1. Regulamin dotyczy Miejskiej Akcji Plastycznej pn. „Wiwat wielki Kołłątaj”,
zwanej dalej „Akcją”, „Konkursem”,
2. Organizatorami Konkursu są: Prezydent Miasta Mielca oraz Dom Kultury SCK
w Mielcu, zwanymi dalej „Organizatorami”.

II.

Cele Akcji:
1. Poznawanie ważnych wydarzeń z historii Polski;
2. Promowanie obchodzenia świąt narodowych;
3. Edukowanie w zakresie barw, symboli narodowych i ich znaczenia;
4. Propagowanie postaw patriotycznych wśród uczniów szkół podstawowych
i edukacji wczesnoszkolnej (przedszkoli);
5. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku do ojczyzny
u najmłodszych;
6. Prezentacja twórczości plastycznych dzieci naszego regionu;
7. Popularyzacja talentów plastycznych dzieci.

III.

Warunki uczestnictwa w Konkursie:
1. Akcja ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów klas przedszkolnych
oraz uczniów szkół podstawowych (klasy I-IV) z miasta Mielca i gminy miejskiej
Mielec.
2. Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wyrażenie zgody przez rodzica lub
opiekuna prawnego ucznia.
4. Zgłoszenie pracy jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację i przekazaniem
praw autorskich.
5. Konkurs odbywa się w terminie od 25 marca do 15 kwietnia 2021 r.
6. Prace zgłoszone po 15 kwietnia 2021 r. nie będą oceniane.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu
„Wiwat wielki Kołłątaj!” wskazanego w punkcie 4 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku przedłużenia czasu trwania akcji, Organizatorzy poinformują o tym
za pośrednictwem strony internetowej www.kultura.mielec.pl oraz portalu
społecznościowego www.facebook.com/dksckmielec.
IV.

Zasady Akcji:
1. Uczestnicy Konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest „230.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja”.
2. Dowolna technika wykonania pracy (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage,
itp.).
3. Format pracy plastycznej powinien być: nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
4. Na każdej z pracy musi się znaleźć flaga Polski (bądź biało-czerwony motyw).
5. Jeden autor może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
6. Praca musi być indywidualna (nie oceniamy prac grupowych).
7. Pracę plastyczną może zgłosić: rodzic, opiekun prawny bądź placówka do której
dziecko uczęszcza (przedszkole, szkoła podstawowa).
8. Zdjęcie lub skan pracy plastycznej (w kolorze), wraz z wypełnionym formularzem
zgłoszenia (załącznik nr 1) należy przesłać na adres mailowy:
3maj@kultura.mielec.pl, najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 r.
9. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest podpisana klauzula RODO (załącznik nr 2)
i Zgodę na wykorzystanie wizerunku (załącznik nr 3) przez rodzica bądź opiekuna
prawnego dziecka.
10. Udział w Akcji jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji Konkursu w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej licznie publikacji i dowolnym nakładzie, używania
ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
rozpowszechniania.
11. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania otrzymanych
prac.

V.

Rozstrzygnięcie Akcji:
1. Wszystkie prace podlegać będą ocenie Jury powołanego przez Organizatorów.
2. Jury składające się z lokalnych malarzy i animatorów kultury zostanie powołane
przez Organizatorów Konkursu.
3. Posiedzenie Jury odbędzie się w terminie między 16 a 18 kwietnia 2021 r.

VI.

VII.

4. Jury wyłoni laureatów konkursu, z którymi organizatorzy skontaktują się
telefonicznie bądź mailowo.
5. Werdykt Jury jest ostateczny.
6. Organizatorzy ogłoszą wyniki Konkursu najpóźniej do dnia 19 kwietnia 2021 r.
na
stronie
internetowej
www.kultura.mielec.pl
oraz
na
portalu
społecznościowym www.facebook.com/dksckmielec.
7. Laureaci są zobowiązani do dostarczenia oryginału pracy do siedziby
Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu (Al. Niepodległości 7, 39-300
Mielec), najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2021 r.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania posiedzenia
Jury oraz daty ogłoszenia wyników, określonych w punktach 4 i 5 niniejszego
paragrafu.
9. W przypadku przedłużenia czasu trwania posiedzenia Jury bądź daty ogłoszenia
wyników, Organizatorzy poinformują o tym za pośrednictwem strony
internetowej www.kultura.mielec.pl oraz portalu społecznościowego
www.facebook.com/dksckmielec.
Kryteria oceniania prac:
1. Samodzielność wykonania pracy.
2. Zgodność z tematem i jego interpretację.
3. Walory artystyczne oraz jakość (estetykę) wykonania,
4. Dobór techniki plastycznej.
5. Oryginalność i pomysłowość.
Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy Akcji zastrzegają sobie możliwość eksponowania otrzymanych
prac w ramach innych przedsięwzięć o charakterze artystycznym
i promocyjnym.
2. Organizatorzy Konkursu decydują w sprawach nieregulowanych niniejszym
Regulaminem.
3. Organizatorzy nie zwracają prac autorom.
4. W przypadku wątpliwości wynikających z niejasnych postanowień niniejszego
Regulaminu, osobami udzielającymi informacji są pracownicy Działu Organizacji
Imprez i Wystaw Artystycznych Domu Kultury SCK w Mielcu
(imprezy@kultura.mielec.pl, tel. 17 787 50 13).

