REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE ŻYCZENIE NOWOROCZNE”

Dobiega końca 2020 rok, który nie był dla nas łatwy. Przyniósł wiele
negatywnych emocji, smutku i konfliktów. Na szczęście wraz z minionym
rokiem mamy okazję pożegnać dawne złe wydarzenia, ocieplić klimat między
bliskimi i dalekimi osobami oraz spojrzeć z optymizmem w przyszłość.
Celem konkursu jest zilustrowanie życzeń, które mamy względem siebie,
naszych najbliższych i wszystkich ludzi, których spotykamy w swoim życiu,
również tych, z którymi nie zawsze się zgadzamy. Życzmy sobie jak najlepiej!

§1
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu pt. „Moje życzenie noworoczne” jest Nyski Dom
Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie. Partnerem konkursu jest Wydział Sztuki
Uniwersytetu Opolskiego.
§2
Cel konkursu
1.

Ocieplenie relacji międzyludzkich oraz
zachowań w sytuacjach społecznych.

wspieranie

pozytywnych

2.

Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz pobudzenie kreatywności
mieszkańców gminy Nysa.

3.

Prezentacja utalentowanych twórców rozwijających swoje pasje.

§3
Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy nt. „Moje życzenie
noworoczne” w dowolnej technice plastycznej płaskiej (np. malarstwo, grafika
cyfrowa lub warsztatowa, rysunek, kolaż itp.), a następnie jej zdigitalizowanie
(zeskanowanie lub sfotografowanie) do pliku o rozdzielczości co najmniej 300
dpi, który należy wysłać wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniem RODO
mailem na adres: instruktormz@ndk.nysa.pl

§4
Forma konkursu
1.

Konkurs jest jednoetapowy.

2.

Do konkursu może zostać zgłoszona jedynie autorska praca – wykonana
samodzielnie, która nie była nigdzie wcześniej publikowana
i przedstawiana w innych konkursach.

3.

Formularze zgłoszeniowe, wzór oświadczenia RODO oraz informacje
o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.ndk.nysa.pl.

4.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§5
Uczestnicy konkursu
1.

Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (indywidualnych) w wieku
od 16 lat.

2.

Prace zgłaszane do konkursu muszą być sygnowane przez jedną osobę.

3.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

4.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Nysa.

5.

Praca powinna być wykonane samodzielnie przez Uczestnika konkursu.

§6
Rozstrzygnięcie
1.

Wszystkie prace zgłoszone na konkurs oceni Jury konkursowe, które
przyzna nagrody rzeczowe. W skład Jury wejdą profesjonalni artyści.
Decyzja Jury jest ostateczna.

2.

W ramach Konkursu Jury wyłoni trzy najlepsze prace.

3.

Reprodukcje najciekawszych prac nadesłanych na konkurs
zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej na placu św. Jana
Pawła II w Nysie oraz profilu NDK na facebooku.

4.

Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych
w regulaminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

5.

Złożenie karty zgłoszeniowej, o której mowa w § 3 do konkursu oznacza
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.
1182) w celu przeprowadzenia konkursu oraz zgody na publikację
i powielanie prac przez organizatorów konkursu.

6.

Lista nagrodzonych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
Nyskiego Domu Kultury – www.ndk.nysa.pl.

§7
Terminarz
1.
2.

Zgłoszenia do konkursu należy wysyłać do 4 stycznia 2021 r. do
godziny 15.00. na adres: instruktormz@ndk.nysa.pl.
Zgłoszenie winno zawierać:
1) elektroniczny plik ze skanem/fotografią pracy, który należy nazwać
zgodnie ze wzorem: nazwisko_imię_tytuł pracy_technika
2) kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1)
3) zgodę RODO (załącznik nr 2 lub nr 3)
4) Wiadomość mailową ze zgłoszeniem należy zatytułować: „Moje
życzenie noworoczne”.

3.

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

4.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu
18 stycznia 2021 r.

§8
Postanowienia końcowe
Zapytania związane z konkursem należy kierować do opiekuna konkursu –
Justyny Janek, email: justynian.janek@gmail.com
We wszystkich sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje
Organizator i do niego należy ostateczna interpretacja regulaminu.

