Jeśli umiesz w literacki sposób opisać wydarzenie kulturalne
lub masz wyobraźnię twórczą i potrafisz
plastycznie oprawić takie wydarzenie tworząc
kartkę kroniki to ten konkurs
jest dla Ciebie!

I POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI O TYTUŁ MISTRZA KRONIKARSTWA
im. JANA DŁUGOSZA - NOWY REGULAMIN !!!

Regulamin konkursu:
1. Celem konkursu jest:
- zaangażowanie młodych ludzi do śledzenia wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury w Kłobucku,
- umiejętność dokumentowania ważnych wydarzeń w postaci zapisek kronikarskich;
- kulturalne aktywizowanie młodych ludzi;
- rozwijanie wyobraźni twórczej;
- doskonalenie umiejętności pisania ozdobnym pismem odręcznym;
- chlubne kontynuowanie tradycji kronikarskich zapoczątkowanych przez najznamienitszego
obywatela miasta, jakim był Jan Długosz;
- zachęcanie młodych ludzi do kreatywnego spędzania wolnego czasu.
2. Autorką inicjatywy lokalnej pn.: „ I Powiatowy Konkurs Plastyczno- Literacki o Tytuł Mistrza
Kronikarstwa im. Jana Długosza” jest pani Grażyna Makles. Wydarzenie organizowane jest przez
Miejski Ośrodek Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku wraz z autorką inicjatywy lokalnej w ramach
projektu pn.: „Kuźnia kulturalna 3.0”. Partnerem wydarzenia jest Szkoła Podstawowa im. Marii
Konopnickiej w Opatowie.
3. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie:

a) w konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych: kl. VI,VII, VIII oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych,
b) osoby chętne zgłaszają swój udział w konkursie wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go
na adres Miejskiego Ośrodka Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku, ul. Targowa 1, 42-100 Kłobuck,
emailem: biuro2@mokklobuck.pl lub osobiście do pokoju instruktorów MOK Kłobuck, p. Anna
Szczepanik. Informacje tel. 34-317-29-91.
c) udział w konkursie jest bezpłatny
d) termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 25 listopada 2019r.
e) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
4. Przebieg konkursu:
W dniu 02.12.2019 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kłobucku rozpoczną się zmagania osób zgłoszonych do udziału w konkursie.
Każdy uczestnik wylosuję kopertę, która będzie zawierała nazwę i krótki opis oraz zdjęcia
z wydarzenia kulturalnego, którego organizatorem był MOK w Kłobucku.
Po wylosowaniu koperty należy w wyznaczonym czasie dwóch godzin wykonać w oparciu
o otrzymane materiały kartkę kroniki.
5. Warunki, jakie powinna spełniać wykonana praca:
a) należy rozwinąć w literacki sposób otrzymany tekst tak, aby był on zapiskiem kronikarskim;
b) zapisać stworzony tekst odręcznym pismem ozdobnym;
c) zamieścić zdjęcia;
d) opatrzyć tekst i zdjęcia oprawą plastyczną.
UWAGA! Wszystkie materiały potrzebne do wykonania kartki kroniki zapewnia uczestnikom
organizator konkursu.
6. Ogłoszenie wyników:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 2 grudnia 2019r.
7. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe i nagrody pieniężne.
Przewidziano przyznanie nagród w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy VI,VII i VIII szkoły podstawowej
- klasy szkół ponadpodstawowych.
8. Ocena prac:
a) oceny powstałych prac dokona jury, w skład którego wejdą organizatorzy konkursu;

b) Kryteria oceny prac:
- przedmiotem oceny będą wykonane kartki kroniki;
Jury oceni:
- wartość literacką i plastyczną kartek kroniki;
- oryginalność i estetykę wykonania pracy.
8. Postanowienia końcowe:
a) wszystkie wykonane prace zostaną sfotografowane;
b) udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki konkursu;
- nieodpłatne wykorzystanie prac do celów promocji działalności organizatorów oraz publikowanie
prac przez organizatorów na wszelkich polach eksploatacji z podaniem autora pracy.
c) decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji
d) sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na
opublikowanie danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Przesłanie prac na konkurs jest
jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy w
celach promocyjnych związanych z konkursem. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)publ. Dz. Urz. UE L Nr
119,s.I

