REGULAMIN KONKURSU NA KOMIKS
"Dokąd nocą tupta Jeż Jerzyk?"
Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury w Kłobucku
Cele konkursu:
- rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych dzieci i młodzieży;
- propagowanie wartości plastycznych;
- prezentacja i upowszechniania twórczości plastycznej.
Konkurs będzie rozstrzygany w dwóch kategorii:
Szkoły podstawowe:
- Klasy I-III;
- Klasy IV-VIII;
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kłobuck.
Przedmiot konkursu:
Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o tematyce związanej z nazwą Konkursu i opowiadaniem "Kłobuckie bajki. Kulturalna Sowa".
Charakterystyka prac konkursowych:
1. Format zgłaszanych prac A4.
2. Technika: rysunek, malarstwo.
3. Na konkurs można nadesłać jedną pracę, objętość pracy do 4 stron formatu A4.
4. Praca nie może być kopią istniejących komiksów.
5. Każda strona komiksu musi być zaprezentowana na oddzielnej kartce.
6. Prace powinny być wykonane samodzielnie i indywidualnie.
7. Jedna osoba może maksymalnie złożyć 1 pracę.
8. Do komiksu należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną Kartę Zgłoszenia (stanowi ona załącznik nr 1 do regulaminu).
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły
ul. Targowa 1
42-100 Kłobuck
- opisanie drukowanymi literami na odwrocie pracy: imię i nazwisko, klasa, adres szkoły lub innej placówki, numer kontaktowy oraz imię i nazwisko nauczyciela,
pod którego kierunkiem zostały wykonane;
- za datę przekazania przyjmuje się datę stempla pocztowego na kopercie.
Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem konkursu;
- oryginalność pomysłu;
- fabuła.
Konkurs ma charakter jednoetapowy. Prace zostaną ocenione przez komisję, powołaną przez organizatora konkursu. Decyzja komisji ma charakter ostateczny.
Harmonogram konkursu:
Termin składania i nadsyłania prac upływa z dniem 30.11.2021 r. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wynikach konkursu i terminie rozdania nagród drogą
elektroniczną lub telefoniczną. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną również na stronie internetowej www.mokklobuck.pl, www.facebook.com/mokklobuck/.
Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz jeżykowe nagrody rzeczowe.
Inne uwagi:
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym, bezterminowym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania, a także
prezentowania prac na wystawie.
2. Organizator nie zwraca prac autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności
złożonych egzemplarzy prac.
3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników jest: Miejski Ośrodek Kultury im. Władysława Sebyły, 42-100 Kłobuck,
ul. Targowa 1
Z Administratorem można się skontaktować:
a) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: info@mokklobuck.pl;
b) telefonicznie: 34 317 29 91, 573 252 333;
c) pisemnie: Miejski Ośrodek Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck.
W Miejskim Ośrodku Kultury im. W. Sebyły w Kłobucku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mokklobuck.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych przez Administratora wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znajdują się w Klauzuli informacyjnej zamieszczonej
na stronie internetowej Miejskiego ośrodka Kultury im. Władysława Sebyły w Kłobucku.
UWAGI KOŃCOWE
Zgłaszając udział w Konkursie uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu Konkursu oraz wyraża zgodę̨ na przetwarzanie
jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz wizerunku (Karta zgłoszenia do konkursu).
Załączniki do Regulaminu:
1. Karta zgłoszenia uczestnika do Konkursu Plastycznego na Komiks "Dokąd nocą tupta Jeż Jerzyk?".
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobnych.

