REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Zabrodziu

Cele:






pozyskanie znaku graficznego – logotypu ośrodka
kształtowanie i rozbudzanie wyobraźni graficznej i przestrzennej
pogłębienie dotychczasowych umiejętności plastycznych
rozwijanie kreatywności
kształtowanie postaw obywatelskich

Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu zapraszamy
 młodzież gimnazjalną ( I kat. wiekowa)
 dorośli ( II kat. wiekowa),
2. Każdy projekt logo musi spełniać następujące warunki






działać jako symbol
budzić dobre skojarzenia z ośrodkiem i jego funkcją
być niezależny od środka powielania i łatwo skalowalny
łatwy do rozpoznawania i zapamiętywania.
zgłoszony do konkursu projekt powinien nadawać się do różnorodnego
wykorzystania – w tym w materiałach promocyjnych i reklamowych
 projekt graficzny powinien być czytelny i w rozmiarze co najmniej 600 na 600 pikseli
 każda praca winna być niepowtarzalna i oryginalna
3. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej. Każdy projekt powinien
zawierać pełną nazwę ośrodka kultury oraz charakterystyczny znak graficzny.
4. Należy je dostarczyć w wersji elektronicznej (na płycie CD, DVD) lub przesłać pocztą
elektroniczną na adres; gok@zabrodzie.pl z załączoną metryczką autora: imię i nazwisko
autora, wiek, adres mailowy i / lub nr telefonu do kontaktu
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie indywidualne prace.
6. Zwycięstwo w konkursie wiąże się z przekazaniem praw autorskich Organizatorowi.

Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu zdecyduje powołana specjalnie w tym celu Komisja

Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Organizator przewiduje jedną rzeczową nagrodę główną w każdej kategorii.
3. Istnieje jednak możliwość przyznania innych nagród i wyróżnień.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej w przypadku gdy
Komisja Konkursowa stwierdzi że żaden z nadesłanych projektów nie spełnia jej oczekiwań w
tym zakresie.
5. Organizator nie zwraca projektów nadesłanych prac.
6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie lub e-mailem.
7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska
informacji o laureacie konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mediach i Internecie.

Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:
1. Projekty należy dostarczyć pocztą lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Kultury w
Zabrodziu, ul. Wł. St. Reymonta 2, 07-230 Zabrodzie z dopiskiem „Konkurs na logo GOK ”.
2. Prace będą przyjmowane od dnia 30 kwietnia do 20 maja 2015r. w Przypadku dostarczenia
korespondencyjnego liczy się data stempla pocztowego.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Uroczyste rozstrzygnięcie ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w 31 maja 2015r.
5. Zgłoszenie projektów do konkursu jest równoznaczne z:
 Uznaniem warunków regulaminu
 Wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnienie swoich danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. z późn. zm.
 Oświadczeniem iż uczestnik jest jedynym wykonawcą i właścicielem zgłoszonego do
konkursu projektu oraz że nie został on skopiowany.


