„Chroomy Ziemię, która nas karmi”.
Regulamin Konkursu


Organizatorzy konkursu:


Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza w Braniewie.



Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Olsztyn działający przy Warmiosko-Mazurskiej Izbie
Rolniczej.





Cel konkursu:


Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.



Popularyzacja polskiej przyrody oraz uwrażliwienie uczestników na tematykę ekologii.



Promocja Europejskiego Zielonego Ładu oraz europejskiego stylu życia.

Tematyka konkursu:

Prace konkursowe powinny odnosid się do przedstawienia uroków przyrody naszego regionu z nawiązaniem do ochrony
środowiska. Powinny zwracad uwagę na to jak ważna jest ochrona środowiska w celu utrzymania jej naturalnego piękna
oraz naszego zdrowia.


Uczestnicy:




Dzieci i młodzież od 3 do 13 roku życia.

Warunki konkursu:


Format prac maksimum A3, technika dowolna, ilośd prac: 1 artysta – 1 praca, prace muszą byd
wykonane samodzielnie.





Wszystkie prace muszą byd opisane na odwrocie w następujący sposób:
o

Tytuł konkursu –

o

Nazwisko i imię autora –

o

Wiek autora –

o

Kontakt telefoniczny do opiekuna uczestnika –

Termin Składania prac:


Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy składad do 30 listopada 2020 roku w sekretariacie
Braniewskiego Centrum Kultury.



Ocena prac:


Komisja konkursu powołana przez organizatorów dokona oceny prac przyznając nagrody
w następujących grupach wiekowych: 3 – 6 lat, 7 – 10 lat, 11 – 13 lat.





Ogłoszenie wyników:


Wyniki zostaną opublikowane przez organizatorów 2 grudnia 2020.



Organizatorzy skontaktują się z laureatami w celu ustalenia terminu odebrani nagród rzeczowych.

Uwagi:


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.



Organizatorzy zastrzegają sobie inny podział nagród, nagrody dodatkowe.



Pracownia plastyczna Braniewskiego Centrum Kultury oferuje pomoc merytoryczną. Instruktor plastyki
Andrzej Zielioski tel. 511 243 158.

Nagrody rzeczowe oraz upominki współfinansowane są ze Środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów
informacji publicznej „Sied Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2018 – 2020 oraz ze środków
Warmiosko-Mazurskiej Izby Rolniczej.

Współfinansowano ze Środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów
informacji publicznej „Sied Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct” w latach 2018 – 2020.

Udział w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu plastycznego „Chroomy Ziemię, która nas karmi” oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych, którym jest Braniewskie Centrum Kultury
(zwane również, jako ”ADO”), z siedzibą przy ul. Katedralnej 9 w Braniewie, w postaci fotografii i nagrao wideo lub pisemnych relacji
z realizowanego przez ADO konkursu o nazwie: „Chroomy Ziemię, która nas karmi”, w formie papierowej lub elektronicznej,
publikowanych na stronie internetowej ADO, portalach społecznościowych i promocyjnych, także w celach sprawozdawczych,
informacyjnych i promocyjnych ADO, przez okres trwania ww. publikacji, prowadzenia strony lub prowadzenia profilu na portalu
społecznościowym.

Oświadczam, że umożliwiono mi zapoznanie się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami
art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

