Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kaszubskie jajko wielkanocne"

Chojnickie Centrum Kultury zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie internetowym,
który polegać będzie na wykonaniu zdjęcia przygotowanej pracy plastycznej i przesłania go
na adres mailowy.

REGULAMIN KONKURSU
1. Technika wykonania: malarstwo lub rysunek. Format pracy: A4 .
2. Należy przesłać dwa zdjęcia pracy plastycznej:
- jedno zdjęcie ukazujące autora i pracę w fazie jej powstawania,
- drugie finalne, po skończonym procesie twórczym.
3. Jeden twórca może nadesłać na Konkurs jedną pracę plastyczną.
4. Prace konkursowe oceniane będą w grupach wiekowych:
- przedszkola (A),
- szkoły podstawowe: kl. I-III (B); kl. IV-VI (C); kl. VII-VIII (D)
- szkoły ponadpodstawowe (E)
- dorośli (F)
5. W mailu prosimy podać: imię i nazwisko autora pracy oraz kategorię wiekową oraz
dopisek „Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu oraz Kartą uczestnika i akceptuję ich
zapisy”.
6. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku autora pracy przez Chojnickie Centrum
Kultury w celu realizacji i rozliczenia Konkursu- szczegóły w Karcie Uczestnika Konkursu
zamieszczonej na stronie www.ckchojnice.pl (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych – RODO).

7. Zdjęcia należy przesyłać mailowo do 16 kwietnia 2020 r. na adres:
konkurs@ckchojnice.pl
8. Oceny prac dokona komisja, wyłoniona spośród organizatorów i honorowych gości.
Ostateczny werdykt należy do komisji konkursowej.
9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie
www.ckchojnice.pl
10. Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków zamieszczonych w
Karcie Uczestnika Konkursu.

W razie pytań lub wątpliwości, można kontaktować się telefonicznie pod nr. telefonu: 533
639 364, w godz. 10:00-15:00.

O terminie i sposobie wręczenia nagród i wyróżnień poinformujemy zainteresowanych, gdy
znana będzie data zakończenia stanu wyjątkowego związanego z epidemią koronawirusa.

