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REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE MIASTO W PRZYSZŁOŚCI”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminna Instytucja Kultury „Dworek na Długiej” w Warce,
działający w imieniu Urzędu Miejskiego w Warce w ramach realizacji zadania „Opracowanie
Programu Rewitalizacji Gminy Warka na lata 2016-2023”.
2. CEL
Celem konkursu jest edukacja i promowanie zmian w Gminie Warka w kontekście
rewitalizacji gminy oraz promocja kreatywności oraz umiejętności plastycznych dzieci
i młodzieży z Gminy Warka.
3. TEMAT
Prace złożone do konkursu mają prezentować wyobrażenia i marzenia twórców na temat
wyglądu gminy i miasta Warka, tj. dokończenie myśli „Za 10 lat chciałbym żeby Warka
wyglądała tak…”
4. KATEGORIE WIEKOWE
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w następujących kategoriach wiekowych:
 W wieku – do 6 lat
 Od 6 do 13 lat
 Od 13 do 19 lat.
5. NAGRODY
1. Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu wyłoni zwycięskie prace i przyzna
nagrody na Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Spływarka” 30 lipca 2016 r.
na Przystani na Winiarach w Warce.
2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac, Komisja wybierze minimum 3 przyznając
nagrody zwycięzcom. Budżet na nagrody może wynieść do 1000zł i zależy od jakości
oraz ilości prac.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
4. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu.
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6. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC
1. Prace należy dostarczyć osobiście do Organizatora na adres:
Dworek na Długiej, ul. Długa 3, Warka
2. Termin zgłoszenia prac 27 lipca 2016r.

7. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.




2.
3.
4.

5.
6.
7.

W konkursie mogą brać udział osoby indywidualne spełniające poniższe warunki:
mieszkają na terenie gminy Warka;
są wyłącznymi autorami zgłoszonych prac;
opatrzą pracę metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora, nazwisko
opiekuna i kontakt telefoniczny do opiekuna (rodzica);
złożą prace w terminie przewidzianym w regulaminie
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik
(włączając prace przestrzenne).
Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do
nich (o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie
na rzecz Organizatora i Fundatora,
Prace konkursowe można będzie odebrać po publicznej prezentacji w terminie do 7
dni po jej zakończeniu.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z przyjęciem warunków niniejszego
Regulaminu.
Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

8. DODATKOWE UWAGI
Niniejszy Regulamin jest dostępny:
Na stronie internetowej oraz sekretariacie Urzędu Miejskiego w Warce (ul. Plac Stefana
Czarnieckiego 1, 05-660 Warka, www.warka.pl)
Na stronie internetowej oraz w siedzibie Gminnej Instytucji Kultury „Dworek na Długiej”,
(ul. Długa 3, 05-660 Warka, www.dworek.warka.pl)

