REGULAMIN KONKURSU
pod nazwą „Wielki Konkurs Wielkanocny”
CELE KONKURSU: Twórcza aktywizacja społeczności Gminy Ustronie Morskie. Promocja tradycji
wielkanocnych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSKIE:







Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Ustronie Morskie, do dzieci, młodzieży
i dorosłych bez ograniczeń wiekowych.
W konkursie mogą brać udział amatorzy i profesjonaliści.
Zgłoszenie do konkursu może dokonać rodzic, opiekun prawny, nauczyciel - w przypadku
osób niepełnoletnich .Osoby pełnoletnie zgłaszają swój udział osobiście.
Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace w jednej kategorii. Kategoria
kulinarna jest skierowana tylko do dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia.
Wszystkie prace należy ująć w jednej karcie zgłoszeniowej.
Wraz z kartą zgłoszeniową wymagane jest dostarczenie prac opisanych w karcie.

PRZEBIEG KONKURSU :
1. Oceny prac i potraw dokona jury konkursowe powołane przez Organizatora konkursu.
2. Przy ocenie prac artystycznych będzie brane pod uwagę: ujęcie tematu, estetyka pracy,
zastosowana technika.
3. Przy ocenie wypieków i potraw wielkanocnych będzie brane pod uwagę: smak, zapach,
wygląd potrawy, nawiązanie do tradycji, sposób prezentacji.
4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 kwietnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku
Kultury w Ustroniu Morskim przy ul. Nadbrzeżnej o godzinie 17.00 podczas Finału Wielkiego
Konkursu Wielkanocnego.
TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: do 15 kwietnia / Gminny Ośrodek Kultury/Biblioteka/Przedszkole/Szkoła
Podstawowa
TERMIN ZGŁASZANIA POTRAW I WYPIEKÓW: 16 kwietnia 13.00 - 14.30 / Gminny Ośrodek Kultury/
galeria. Osoba odpowiedzialna za przyjęcie potraw do konkursu - sołtys Olga Sroka, tel. 603051 331
KATEGORIE:




Konkurs będzie prowadzony w trzech kategoriach:
I.
Rękodzieło – pisanki, palmy, zajączki, kartki, bibeloty, stroiki, ozdoby itp.
II.
Prace plastyczne (malarstwo & rysunek: format, technika – dowolne)
III.
Wypieki i potrawy wielkanocne - *kategoria tylko dla osób pełnoletnich
Konkurs będzie prowadzony w 4 kategoriach wiekowych:
I. dzieci w wieku przedszkolnym,
II. dzieci młodsze szkolne klasy 1-4,
III. dzieci i młodzież szkolna klasy 5-8 oraz gimnazjalna
IV. dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia.

NAGRODY:
Przewidziano atrakcyjne nagrody w każdej z kategorii wiekowej dziecięcej i młodzieży do lat 16: I, II,
III miejsce . Łącznie 9 nagród.
Dorośli i młodzież powyżej 16 roku życia - kategoria wypieki, I, II, III miejsce , kategoria potrawa I, II,
III miejsce oraz rękodzieło I, II, III miejsce. Łącznie 9 nagród.
Informacje dodatkowe:
Wypieki i potrawy po ocenie konkursowej przechodzą na własność Organizatora i przeznaczone będą
do degustacji dla osób przybyłych na rozstrzygnięcie Wielkiego Konkursu Wielkanocnego.
Prace konkursowe: kat. I (rękodzieło) i kat. II (prace plastyczne) należy odebrać z Gminnego Ośrodka
Kultury w terminie do 30 kwietnia 2019 r. Po tym terminie prace konkursowe przechodzą na
własność Organizatora.
Ostateczną decyzję w sprawie rozstrzygnięcia konkursowego podejmuje komisja konkursowa
powołana przez Organizatora. Od tej decyzji nie przysługują żadne odwołania.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zapisów regulaminu konkursowego.
Informacje końcowe:
Uczestnik konkursu, składając swój podpis na formularzu zgłoszeniowym do konkursu, oświadcza że:
1) zapoznał się z niniejszym Regulaminem konkursu oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych i akceptuje jego postanowienia w całości,
2) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Gminę Ustronie Morskie - Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie, na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO) jego danych osobowych zawartych w KARCIE
ZGŁOSZENIA w celu uczestnictwa w konkursie i jego przeprowadzenia oraz ewentualnie w celach
marketingowych,
3) zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
wizerunkowych do celów związanych z uczestnictwem w niniejszym konkursie, poprzez m.in.
publikację w przestrzeni publicznej oraz mediach.
4) został poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w konkursie oraz że ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także
wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z
art. 13 RODO, dostępnych w Klauzuli Informacyjnej o Przetwarzaniu Danych Osobowych w Gminie
Ustronie Morskie - Urzędzie Gminy w Ustroniu Morskim.
ORGANIZATORZY: Sołtys i Rada Sołecka Ustronie Morskie, tel. kontaktowy: 603 051 331, email:
olgasroka@wp.pl , Urząd Gminy w Ustroniu Morski, Referat Promocji i Rozwoju, Szkoła Podstawowa i
Przedszkole Gminne w Ustroniu Morskim, Biblioteka i GOK w Ustroniu Morskim.

