Regulamin Miejsko-Gminnego Konkursu Plastycznego
ON-LINE

1. Organizator:
- Miejski Ośrodek Kultury w Korszach , ul. Wolności 5A, 11430 Korsze, tel. (89) 751 39 55, e-mail konkursowy:
konkurskorsze@wp.pl , nasza strona www.mok.korsze.pl
2. Przedmiot konkursu:
- kartka walentynkowa wykonana dowolną techniką
3. Cel konkursu:
✓ rozwijanie wyobraźni i umiejętności plastycznych dzieci i
młodzieży,
✓ pogłębienie wiedzy i propagowanie tradycji związanych z
„Walentynkami”,
✓ inspirowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży z
terenu gminy i miasta Korsze
4. Uczestnicy:
- uczniowie szkół podstawowych zamieszkujący miasto i
gminę Korsze
5. Warunki konkursu:
Należy sfotografować jeden lub więcej z w/w przedmiotów
konkursowych i przesłać do 12 lutego 2021 r. na e-maila:
konkurskorsze@wp.pl dołączając formularz RODO oraz w treści
podając dane osobowe: imię i nazwisko, adres, wiek autora i nr
telefonu (uczniowie podają klasę i nazwę szkoły).

6. Wszystkie zdjęcia prac zostaną opublikowane na naszym profilu
Facebook na stronie WYDARZENIA Miejsko-Gminnego Konkursu
Plastycznego – online oraz na naszej stronie internetowej.
7. Ocena prac:
Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę samodzielność
wykonania, pomysłowość, estetyka i wkład twórczy. Komisja
powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac w
trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV – VI
- gimnazjaliści, klasy VII-VIII
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III
miejsca.
8. Nagroda Specjalna !!!
Praca, która zbierze największą ilość lajków i pozytywnych
komentarzy zdobywa NAGRODĘ SPECJALNĄ !!!
Zachęcamy do głosowania na stronie WYDARZENIA konkursu
9. Podsumowanie konkursu:
Wyniki konkursu opublikowane będą 15.02 2021 r. na stronie
internetowej www.mok.korsze.pl, oraz portalu społecznościowym
Facebook MOK Korsze. Odbiór nagród rzeczowych i dyplomów
odbędzie się 17. 02. 2021 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka
Kultury w Korszach, przy ul. Wolności 5A, w godz. od 800 do 1400.
10. Uwagi końcowe:
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z przyjęciem
wymogów regulaminu

Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ
oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych
osobowych Uczestnika do celów związanych z organizacją Konkursu,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L
Nr 119, str. 1).
Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego Regulaminu
do pobrania na stronie internetowej
www.korsze.pl w poście z regulaminem konkursu.

