REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„KTO TY JESTEŚ? MOJE KORZENIE KRESOWE – DRZEWO GENEALOGICZNE MŁODEGO POLAKA”
Organizatorem konkursu jest Koło Młodych TML w Bytomiu
Konkurs rozpoczyna się od ogłoszenia w audycji Lwowska Fala, tj. 29 listopada i trwa do 5 stycznia
2016 r.
Temat prac konkursowych brzmi jak tytuł konkursu.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI szkół podstawowych, mieszkańcy Polski.

§ 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
1) Prace konkursowe należy złożyć w Centrum Kresowym w Bytomiu przy ul. Moniuszki 13 do
dnia 5 stycznia 2016 r. (w dni powszednie w godz. 10.00 -17.00) lub wysłać do dnia
05.01.2016 r. pocztą na adres: 41-902 Bytom, ul. Moniuszki 13 (o przyjęciu prac będzie w tym
wypadku decydować data stempla pocztowego).
2) Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy:
„Kto Ty jesteś? Moje kresowe korzenie – drzewo genealogiczne młodego Polaka”. Z uwagi na
temat pracy konkursowej, winna ona zawierać wątki dotyczące Kresów, np. widok
miejscowości, z której pochodzili przodkowie, widok domu przodków na Kresach, rysunek
przodków w ich środowisku kresowym, inne wątki kresowe.
3) Prace przekazane na konkurs winny być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką,
wcześniej nieopublikowanymi.
4) Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5) Warunkiem zgłoszenia pracy do konkursu jest przesłanie pracy wraz ze Zgłoszeniem wg
załączonego wzoru podpisanego przez Rodzica lub Opiekuna prawnego. Dane osobowe
uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom
trzecim. Wysłanie pracy przez uczestnika konkursu oznacza zgodę na posłużenie się
powyższymi danymi przez organizatora do celów związanych z konkursem.
6) Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe
i osobiste do przekazanej pracy.
7) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, numer telefonu rodzica, adres mailowy. Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu..
8) Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie
nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
§ 2. Wyniki konkursu i nagrody:
1) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
2) Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

3) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez opublikowanie informacji o autorach prac na
antenie Lwowskiej Fali. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie
internetowej www.kresowianie.com, na profilu Światowego Kongresu Kresowian na
Facebooku oraz na profilu wydarzenia utworzonym na Facebooku na okoliczność niniejszego
konkursu.
4) Nagrodzonych zostanie pięć najlepszych prac, wybranych spośród złożonych i nadesłanych,
wg kryteriów określonych w § 1 pkt 2.
5) Jury ma prawo do przyznania wyróżnień, jak i również prawo do nieprzyznania wszystkich
nagród.
6) Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
7) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
8) Organizator nie będzie wysyłał nagród pocztą. Odbiór nagrody jest równoznaczny
z osobistym odbiorem nagrody w dniu uroczystego ich wręczenia. Termin wręczenia nagród
zostanie podany na antenie Lwowskiej Fali oraz w Internecie, na profilach, o których mowa
w § 2 pkt 3.
§ 3. Postanowienia końcowe:
1) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy jako części całości
wszystkich nadesłanych prac w formie czasowej ekspozycji dostępnej dla ogółu
społeczeństwa. Data i miejsce oraz czas trwania ekspozycji zostaną podane po ogłoszeniu
wyników konkursu.
2) Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii nieodpłatnie na wszelkich
polach eksploatacji.
3) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4) Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny w Centrum Kresowym w Bytomiu przy ul.
Moniuszki 7, a także na stronie internetowej www.kresowianie.com i na profilu wydarzenia
na stronie www.facebook.com.
5) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
6) Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

