Regulamin konkursu literacko-plastycznego
pt: „Moje Mydlniki”
Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy ukazującej
Mydlniki w artystyczny sposób. Wszyscy mieszkańcy Bronowic dzieci, młodzież oraz dorośli - mogą wyrazić swoje przemyślenia,
emocje i stosunek do miejsca, w którym żyją, uczą się, pracują
i wypoczywają. Zapraszamy do uświetnienia Dni Mydlnik pracami
plastycznymi i krótkimi utworami literackimi!
I. Prace plastyczne
a) wiek uczestnika: 6 -18 lat;
b) format prac: minimalny A4; maksymalny: A3;
c) technika: dowolna;
d) ilość prac: 1-3;
e) termin i miejsce składania prac: do 6 czerwca 2016 w Klubie
Kultury Mydlniki, Kraków ul. Balicka 289, osobiście lub pocztą.
Prace plastyczne należy na odwrocie opisać w następujący sposób:
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy.
II. Utwory literackie
a) wiek uczestnika: od 7 lat bez górnych ograniczeń;
b) forma literacka: wiersz, fraszka, sentencja, krótkie formy
prozatorskie;
c) długość utworów: maksymalnie jedna strona maszynopisu;
czcionka Times New Roman, rozm. 12, odstęp 1,5;
d) forma zapisu: wydruk tekstu na formacie A4;
e) ilość utworów: 1-3;
f) termin i miejsce składania prac literackich: do 6 czerwca 2016
w Klubie Kultury Mydlniki, Kraków ul. Balicka 289, osobiście lub
pocztą.
Prace literackie należy na odwrocie opisać w następujący sposób:
imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, tel. kontaktowy.
Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę uczestnika wraz
ze zgodą rodziców na udział w konkursie w przypadku uczestników
niepełnoletnich.

1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu
i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do
organizatorów konkursu. Przesłane prace przechodzą na
własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie
ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie
przesyłania pracy.
2. Prace oceni komisja wyłoniona przez organizatorów i przyzna
nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są
ostateczne.
3. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni
telefonicznie; wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas
imprezy plenerowej z okazji Dni Mydlnik 11 czerwca 2016 r.
12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac konkursowych dla promocji
konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich
w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do
rozpowszechniania.
13.Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne
rozpowszechnianie przez Klub Kultury Mydlniki wizerunku
uczestnika
w
związku
z
udziałem
w
konkursie,
w celach dokumentacyjnych i promocyjnych Klubu Kultury:
w materiałach promocyjnych, na stronie Klubu Kultury, na
portalu www.facebook.com, na banerach, ulotkach, plakatach
oraz w folderach.
14. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby
uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich
danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).

