KONKURS PLASTYCZNY "Moja Polska Gwiazdka" edycja 2021
Regulamin konkursu

Zasady konkursu plastycznego "Polska Polska Gwiazdka"
§1
Organizatorem konkursu plastycznego „Polska Gwiazdka", zwanego dalej
konkursem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja”, zwane dalej
Organizatorem.
§2
Celem konkursu jest umożliwienie zaprezentowania swojego talentu, rozwijanie
kreatywności, stworzenie okazji do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu oraz
pozyskanie materiału do przygotowania grafik wykorzystanych m.in. do kartek
świątecznych stowarzyszenia “Osstoja”, dekoracji.
§3
Temat konkursu: „Moja Polska Gwiazdka".
§4
Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§5
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.osstoja.nl
Kontakt w sprawie konkursu: info@osstoja.nl
§6
Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział dzieci i dorośli, bez ograniczeń wiekowych,
zamieszkali w Holandii. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci jak i
dorosłych. Przy czym w kategorii dorośli uczestnikami mogą być tylko rodzice
dzieci również biorących udział w konkursie.
Konkurs ma 3 kategorie główne:
- dzieci. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez dzieci

- rodzina. Praca wspólna dziecka i rodzica.
- dorośli. Praca osób dorosłych, rodziców uczestników
Prace będą oceniane w kilku kategoriach wiekowych dla dzieci oraz jednej
kategorii wiekowej dla rodzin i jednej dla dorosłych. Kategorie wiekowe dla dzieci
zostaną ustalone proporcjonalnie w stosunku do zgłoszonych prac.
§7
Warunki uczestnictwa
Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie A4 wybranymi
przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie,
wydzieranie, grafika itp.). Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię,
nazwisko i wiek autora wraz z datą urodzenia, adres mailowy, tytuł pracy.
Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w internecie oraz w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i
reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego
nazwiska na świątecznych kartkach pocztowych i innych materiałach
świątecznych wydanych przez stowarzyszenie „OSStoja”.
Administratorem danych jest wyłącznie stowarzyszenie Osstoja. Kontakt w
sprawie danych: info@osstoja.nl
§8
Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace należy przesłać pocztą na adres Stowarzyszenie Osstoja, Patrijsstraat 37,
6658 GB Beneden Leeuwen lub dostarczyć do siedziby szkoły w Oss do 6 grudnia
2021.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§9
Zasady przyznawania nagród
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez
Organizatora jury konkursu.
Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
jury.
Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze co najmniej
3 prace, które zostaną nagrodzone.
Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród droga mailową
Wszystkie prace nadesłane na konkurs wezmą udział w wystawie prac, która
odbędzie się 18 grudnia 2021 w czasie świątecznego spotkania organizowanego
przez Stowarzyszenie „OSStoja” w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss.
Nagrody zostaną wręczone 18 grudnia lub przesłane pocztą w grudniu 2021
roku.

