REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA CHOINKOWA”
I. Znaczenie użytych pojęć:
1) Konkurs – konkurs plastyczny pt.: „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”, realizowany na
terenie miasta Kraśnik w okresie od 16.11.2021 r. do 31.01.2022 r. tj. końcowego terminu
odbioru prac konkursowych.
2) Regulamin – dokument określający zasady Konkursu.
3) Uczestnicy – mieszkańcy miasta Kraśnik od 5 do 15 roku życia.
4) Organizator – Burmistrz Miasta Kraśnik, ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik, Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku, ul. Al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik.
5) Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielenia informacji na temat konkursu:
– Dagmara Okulus tel.: 81 825 63 36 wew. 22
– Kinga Stec tel.: 81 825 63 36 wew. 22
II. Cel konkursu:
1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci, młodzieży.
2) Poznawanie i propagowanie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.
3) Prezentacja twórczości i pomysłowości dzieci i młodzieży.
4) Promocja talentów, wzmocnienie poczucia własnej wartości.
5) Rozwijanie aktywności artystycznej mieszkańców miasta oraz ich uzdolnień.
III. Zasady uczestnictwa:
1) Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Kraśnik od 5 do 15 roku życia.
2) W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich
najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3) Udział w konkursie jest dla Uczestników dobrowolny i bezpłatny.
4) Technika prac – praca wykonana w przestrzennym formacie w dowolnej technice
z dowolnego tworzywa.
5) Wielkość i waga bombki muszą umożliwiać zawieszenie jej na choince, każda bombka
powinna posiadać zawieszkę.
6) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne. Prace złożone w Konkursie
muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na
innych konkursach. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji
o tych faktach.
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich
przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
8) Prace powinny posiadać metryczkę zawierającą dane: imię i nazwisko autora pracy, wiek
9) Metryczka powinna być niewielkich rozmiarów, tak aby nie przysłaniała pracy.
10) Prace należy dostarczyć do Sekretariatu Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
do 02 grudnia 2021 r.
11) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe:
a) dzieci w wieku 5 - 7 lat
b) dzieci w wieku 8 - 11 lat

c) dzieci w wieku 12 - 15 lat
12)
Nagrodzone
prace
zostaną
zamieszczone
na
stronie
internetowej
www.kultura.krasnik.eu oraz www.krasnik.eu.
13) Prace w ramach wystawy pokonkursowej wyeksponowane zostaną choince w
holu CKiP w Kraśniku w dniach od 03.12.2021 r. do 09.01.2022 r.
14) Prace konkursowe odebrać będzie można w Sekretariacie Centrum Kultury i Promocji od
dnia 10.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. w godzinach pracy Centrum Kultury i Promocji w
Kraśniku, tj. od 8:00 do 16:00. Po tym terminie nieodebrane prace pozostają do wyłącznej
dyspozycji organizatora.
IV. Komisja Konkursowa
1) Organizator powołuje Komisję Konkursową, składającą się z 3 osób, która zadecyduje
o rozstrzygnięciu konkursu. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się dnia 03.12.2021
r. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
2) Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej
www.kultura.krasnik.eu oraz www.krasnik.eu w dniu 03.12.2021 r. o godzinie 12:00 po
posiedzeniu Komisji.
3) Informacje o laureatach uzyskać będzie można również telefonicznie pod nr tel.
81 825 63 36 w godz. 8:00- 16:00.
4) Odbiór nagród i dyplomów będzie możliwy w dniach 08.12.2021 r. do 17.12.2021 r.
w godzinach pracy Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, tj. 8:00 – 16:00.
V. Przyjmowanie prac
3) Prace można składać jedynie indywidualnie w Centrum Kultury i Promocji wraz z
wypełnionym „Formularzem zgłoszeniowym” oraz metryczką dołączoną do pracy
konkursowej.
VI. Kryteria oceny pracy:
1) Zgodność pracy z tematem konkursu.
2) Oryginalne i ciekawe ujęcie tematu.
3) Staranność i estetyka wykonania pracy.
4) Samodzielność wykonania pracy.
5) Dobór wykorzystanych technik do wieku dziecka.
VII. Nagrody dla laureatów:
1) W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca.
2) Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, które zostaną ufundowane przez Centrum Kultury i
Promocji w Kraśniku.
VIII. Ochrona Danych Osobowych:
1) Biorąc udział w konkursie „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa” Uczestnicy,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych w celach identyfikacji i skutecznego przeprowadzenia konkursu.

2) Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych jest dobrowolne jednak stanowi
warunek konieczny wzięcia udziału w konkursie. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie.
3) Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest dyrektor Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku.
Z Administratorem można się skontaktować:
 listownie na adres: Al. Niepodległości 44, 23-204 Kraśnik;
 poprzez formularz kontaktowy: http://www.kultura.krasnik.eu/kontakt/;
 e-mailem: ckip@krasnik.eu;
 telefonicznie : + 48 81 825 63 36.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez
administratora znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej dołączonej do „Formularza
zgłoszeniowego”.
X. Postanowienia końcowe:
1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi dokument „Formularz zgłoszeniowy”.
2. Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.
3. Regulamin wraz z formularzem zamieszczony został na stronie www.kultura.krasnik.eu
oraz www.krasnik.eu.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub
zawieszenia Konkursu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje na
stronie internetowej www.kultura.krasnik.eu oraz www.krasnik.eu informację o zmianie
Regulaminu, aktualną treść Regulaminu, uzasadnienie dokonanej zmiany oraz termin, od
którego zmiana obowiązuje. Organizator nie może zmieniać Regulaminu w sposób skutkujący
nierównym traktowaniem poszczególnych Uczestników, chyba że konieczność jego zmiany
wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

