Regulamin Konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w
Stradunach
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 14 lat
zamieszkałych na terenie Gminy Ełk
3. Konkurs trwa od 9 kwietnia do 25 kwietnia 2020 r.
4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie figurki baranka
wielkanocnego z masy solnej, gliny (w tym również gliny
samoutwardzalnej), modeliny lub masy papierowej.
5. Dopuszczalne jest użycie dodatkowych materiałów, takich jak: wełna,
wata, futerko, sznurek, metal, itp.
6. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 wykonane
prace należy sfotografować, a zdjęcia przesłać na adres e-mail
b.bajbak@vp.pl do dnia 23 kwietnia 2020 r.
7. Jury przyzna nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
• I kategoria wiekowa – dzieci w wieku od 7 do 10 lat
• II kategoria wiekowa - dzieci w wieku od 11 do 14 lat
8. Kryteria oceniania:
• Oryginalność pomysłu
• Estetyka wykonania
• Zgodność z tematem konkursu
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25 kwietnia 2020 r. za
pośrednictwem Facebook’a Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w
Stradunach.

10. Z chwilą ogłoszenia wyników konkursu zdjęcia nagrodzonych prac
zostaną zamieszczone na Facebook’u i/lub na stronie internetowej
Centrum Kultury.
11. Postanowienia dodatkowe:
• Pracę zgłaszaną na konkurs należy sfotografować z trzech stron,
czyli należy wysłać trzy zdjęcia konkursowej pracy.
• Można zastosować odpowiednie tło (sianko, trawka, rzeżucha,
itp.) jednak figurka musi być wystarczająco dobrze widoczna.
• Do wysyłanego pliku należy dołączyć kartę zgłoszenia
(metryczkę) znajdująca się w załączniku do niniejszego
regulaminu lub dane wymagane w metryczce wpisać w treści emaila. Metryczkę można wypełnić w programie Word lub
wydrukować, wypełnić pismem odręcznym, sfotografować i
wysłać e-mailem razem ze zdjęciami pracy konkursowej.
12. Wszelkich informacji o konkursie udziela p. Bogumiła Bajbak (e-mail
b.bajbak@vp.pl, tel. 531-395-898)
13. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji
postanowień niniejszego regulaminu

METRYCZKA
Imię i nazwisko autora pracy

...............................................................................
wiek

Podpis autora pracy

…………………

data
……………………

Imię i nazwiska rodzica/opiekuna prawnego
…………………………….……………………………..
Adres zamieszkania

………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie na „Najładniejszego
Baranka Wielkanocnego”, na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w
celu przeprowadzenia konkursu oraz na umieszczenie zdjęcia konkursowej
pracy na facebooku i/lub stronie internetowej CKGE. Administratorem danych
osobowych jest Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach. Przysługuje
Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

……………………………….
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy

