REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"PALMA I PISANKA WIELKANOCNA"
PRZEPISY OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Palma i pisanka wielkanocna” zwanego dalej „Konkursem”
jest Miejski Dom Kultury z siedzibą przy ulicy Kościuszki 4, 59-800 Lubań, zwany dalej
„Organizatorem”.
2. Celem Konkursu jest pielęgnowanie polskich tradycji wielkanocnych związanych
z przygotowywaniem palm wielkanocnych oraz zwyczajem zdobienia pisanek oraz inspirowanie do
aktywności twórczej.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu lubańskiego.
4. Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na profilu Facebook Miejskiego Domu
Kultury w Lubaniu, na oficjalnej stronie www.luban.naszgok.pl oraz do dwutygodnika „Ziemia
Lubańska”.
PRZYJMOWANIE PRAC
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić w Konkursie maksymalnie dwie prace plastyczne
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac plastycznych do Konkursu: 23.03– 02.04.2021r.
• ogłoszenie wyników – 09.04.2021 r.
5. Prace plastyczne powinny być wykonane samodzielnie.
6. Prace plastyczne należy sfotografować i przesłać w dwóch wersjach (zdjęcie pracy plus zdjęcie
pracy wraz z uczestnikiem) na adres mailowy sekretariat@kulturaluban.pl.
7. Prace należy przesłać z dołączonym formularzem rejestracyjnym, który stanowi Załącznik nr 1.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych
wyżej wymogów.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
NAGRODY
1. Autorzy trzech zwycięskich prac konkursowych otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator Konkursu
dopuszcza możliwość przyznania wyróżnień przez Jury.
2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.
3.Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach
Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w prasie,
mediach i Internecie.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody drogą poczty
elektronicznej w dniu 09.04.2021 r.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
internetowej www.luban.naszgok.pl
2. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
a) jest autorem pracy konkursowej,
b) zgadza się na opublikowanie zdjęć pracy na profilu Facebook Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu
oraz na oficjalnej stronie www.luban.naszgok.pl

3. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub
podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.
4. Organizator nie bierze prawnej odpowiedzialności za złożone prace oraz zastrzega sobie prawo
natychmiastowej dyskwalifikacji prac plastycznych w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
6. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 22.03.2021 roku.
7. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

