Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych
„JANUSZ GNIATKOWSKI – PIOSENKA I OSOBOWOŚĆ”

REGULAMIN
Patronat honorowy – Wójt Gminy Poraj – Łukasz Stachera.

§1.
Organizatorzy
Organizatorzy:
- Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
w Poraju
- Stowarzyszenie Miłośników Twórczości
Janusza Gniatkowskiego „APASJONATA”
Współorganizator – Starostwo Powiatowe w Myszkowie
§2.
Cele Konkursu
1. Rozwój artystycznych uzdolnień dzieci, młodzieży
i dorosłych.
2. Przybliżenie postaci Janusza Gniatkowskiego oraz
jego twórczości.
3. Rozwijanie wyobraźni, zdolności interpretacji słowa
w obraz plastyczny.
4. Ilustracja tekstów piosenek wykonywanych przez
Janusza Gniatkowskiego.
5. Propagowanie różnych technik plastycznych jako środka
wypowiedzi plastycznej.

§3.
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych,
klas gimnazjalnych oraz młodzieży i dorosłych z terenu
powiatu myszkowskiego.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
- I kategoria – kl. I-III SP
- II kategoria – kl. IV-VII SP i klasy gimnazjalne
- III kategoria – młodzież ponadgimnazjalna i dorośli
3. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne
spełniające następujące kryteria:
- technika plastyczna płaska (rysunek, malarstwo,

grafika),
- format prac: B3 (kat. I) B3 – B1 (kat. II i III),
- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną
pracę wykonaną samodzielnie,
- nie dopuszcza się prac zbiorowych.

4. Każda praca powinna zawierać informacje:
- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- adres, numer telefonu,
- nazwa szkoły (dotyczy kat. I i II).
§4.
Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy dostarczyć do 18 maja 2018 (piątek) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego
ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
tel. 34 314 55 48, kom. 530 210 560
mail: gok.poraj@op.pl
§5.
Organizacja i przebieg Konkursu
1. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja
Konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.gokporaj.pl oraz na Facebooku.
3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
wykorzystania dostarczonych prac w celu ich prezentacji
pokonkursowej.
4. Prace nienagrodzone można odebrać w ciągu dwóch tygodni
od ogłoszenia wyników. Prace nieodebrane w tym terminie
przechodzą na rzecz Organizatora.
5. Prace nagrodzone nie będą zwracane, przechodzą na rzecz
Organizatora i mogą być przez niego wykorzystane na
wszelkich polach eksploatacji.
§6.
Nagrody
1. W każdej kategorii wiekowej Komisja Konkursowa
przyzna nagrody za I, II i III miejsce. Laureaci w kat. I i II
otrzymają nagrody rzeczowe, w kat. III – finansowe:
- I miejsce: 300 zł
- II miejsce: 200 zł
- III miejsce: 100 zł
2. Komisja Konkursowa ma prawo innego podziału nagród oraz
przyznania wyróżnień. Decyzja Jury jest niepodważalna.
3. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
10 czerwca 2018 (niedziela), podczas Koncertu Galowego
IX OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENEK
JANUSZA GNIATKOWSKIEGO
Amfiteatr Letni przy Orliku w Poraju (przy SP w Poraju,
ul. Górnicza 18), EWENTUALNIE Sala Widowiskowo-Kinowa
„BAJKA”, ul. Piłsudskiego 9, 42-360 Poraj,
rozpoczęcie godz. 1600.
Nadesłane i wybrane przez Komisję Konkursową prace zostaną
wystawione w Galerii Sztuki Współczesnej działającej przy GOK
Poraj. Wernisaż odbędzie się 8 czerwca br., o godz. 18 00 i będzie
on inaugurował IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENEK
JANUSZA GNIATKOWSKIEGO.

§7.
Klauzula dotycząca autorskich praw majątkowych,
wizerunku i danych osobowych.
1.

2.

3.

4.

Uczestnicy konkursu „JANUSZ GNIATKOWSKI –
PIOSENKA I OSOBOWOŚĆ” przenoszą nieodpłatnie na
Organizatorów swoje prawa majątkowe do prac artystycznych
zgłoszonych do konkursu, w celu wykorzystania ich przez
Organizatora w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo
na następujących polach eksploatacji:
- utrwalania (zapisu) we wszelkich możliwych formach jak:
fotograﬁa, audio, video;
- zwielokrotniona na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
- wprowadzona do obrotu;
- wprowadzona do pamięci komputera oraz sieci Internet;
- publicznego odtwarzania, wyświetlania.
Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie
wizerunku uczestnika konkursu (dziecka) przez Organizatora
do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U z 2006 r. nr 90, poz. 631, z póź. zm).
Wyrażenie zgodny jest jednoznaczne z tym, iż fotograﬁe, ﬁlmy
lub nagrania wykonane podczas rozdania nagród mogą zostać
umieszczone na stronie internetowej oraz być wykorzystane
w materiałach promocyjnych i publikacjach. Zrzekam się
niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych),
w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów,
z tytułu wykorzystania mojego wizerunku /głosu/wypowiedzi
na potrzeby określone w oświadczeniu.
Tym samym Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu
(dziecka) dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań
statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.
Administratorem danych osobowych jest:
Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego
z siedzibą w Poraju, 42-360 przy ul. Piłsudskiego 14.
Dane podawane są dobrowolnie a ich przetwarzanie odbywa
się wyłącznie w w/w celu.
Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do
treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z póź. zm.).
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją
Regulaminu oraz powyższej klauzuli.

Gorąco zachęcamy do udziału w Konkursie!

