REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZABYTKI POWIATU SŁUPSKIEGO”
1. Organizatorami konkursu są Centrum Kultury Powiatu Słupskiego oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.
2. Tematem prac konkursowych są: ZABYTKI POWIATU SŁUPSKIEGO
(tematem konkursu nie są zabytki z terenu miasta Słupska)
3. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 17 listopada 2021 roku. o godz. 15:00
Cele konkursu:
1. Zainteresowanie uczestników pięknem architektonicznym zabytków powiatu słupskiego , artystycznym kunsztem ich wnętrz oraz detalami zabytkowymi.
2. Umożliwienie mieszkańcom powiatu słupskiego i miasta Słupska do zaprezentowania swoich
umiejętności plastycznych oraz wykazania się wrażliwością artystyczną.
3. Umożliwienie oceny, nagrodzenia oraz prezentacji prac.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-IV i V-VIII oraz osoby dorosłe,
w tym uczniowie szkół ponadpodstawowych, będący mieszkańcami powiatu słupskiego i miasta Słupska.
2. Prace oceniane będą w trzech kategoriach: klasy I – IV, V-VIII oraz dorośli.
3. Prace konkursowe należy przesłać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, na adres: Centrum
Kultury Powiatu Słupskiego, ulica J. Korczaka 1, 76-231 Damnica, do dnia 17 listopada 2021 roku
wraz z załączonymi i podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (załączone do regulaminu konkursu).
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi (autorskimi), wykonanymi na papierze
przy użyciu: farb, kredek, pasteli lub węgla. Obowiązuje dowolność przy wyborze techniki, rodzaju farb i
pasteli oraz formatu pracy.
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
6. Prace powinny być opatrzone tytułem oraz danymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, tytuł
pracy, w przypadku uczniów klas podstawowych: klasa, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna szkoły
oraz jego numerem telefonu i adresem e-mail (zgodnie z załączonymi do regulaminu oświadczeniem
pracy konkursowej). Prace nieoznaczone nie będą rozpatrywane w konkursie.
7. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia konkursu.
8. Naruszenie któregokolwiek z warunków zawartych w regulaminie będzie jednoznaczne z
niezakwalifikowaniem pracy do konkursu.
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Wyniki konkursu i nagrody:
1. Jury powołane przez organizatorów wyłoni laureatów konkursu.
2. Przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zgodność z tematyką, estetyka pracy i jej walory artystyczne,
oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25 listopada 2021 roku. Informacja o laureatach zostanie
zamieszczona na stronie internetowej/facebooku organizatora.
4. Nagrody w konkursie będą mieć charakter rzeczowy (karty podarunkowe) i zostaną przyznawane za
miejsca: 1 – 3 oraz jedno wyróżnienie w każdej kategorii:
Klasy I-IV - I miejsce – karta podarunkowa 150 zł, II miejsce – karta podarunkowa 120 zł, III miejsce
– karta podarunkowa 100 zł, wyróżnienie – karta podarunkowa 80 zł;
Klasy V-VIII - I miejsce – karta podarunkowa 250 zł, II miejsce – karta podarunkowa 200 zł,
III miejsce – karta podarunkowa 150 zł, wyróżnienie – karta podarunkowa 100 zł;
Dorośli - I miejsce – karta podarunkowa 400 zł, II miejsce – karta podarunkowa 300 zł, III miejsce –
karta podarunkowa 200 zł, wyróżnienie – karta podarunkowa 150 zł.
5. Jury ma prawo do przyznania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród za
poszczególne miejsca.
6. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną.
Wręczenie nagród:
1. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się 29 listopada br. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w
Słupsku przy ulicy Szarych Szeregów 14, w sali 202. W sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od organizatora nie będzie możliwości zorganizowania uroczystego wręczenia nagród, zostaną one przesłane laureatom pocztą.
2. O sposobie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Wystawa pokonkursowa:
1. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na zorganizowanej wystawie pokonkursowej w budynku
Starostwa Powiatowego w Słupsku.
2. Mogą się też na niej znaleźć inne prace wskazane przez jury konkursu, co będzie też formą wyróżnienia ich autorów.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazanie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym
regulaminie.
2. Przekazanie pracy konkursowej oznacza zgodę na jej ekspozycję na wystawie pokonkursowej przygotowanej przez organizatorów oraz na publikowanie fotografii oraz nagrań audio-wizualnych prac na stronach internetowych organizatorów oraz w innych publikatorach.
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3. Nagrodzone i wyróżnione prace przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace organizator zobowiązuje się przechowywać przez 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. Jeżeli do tego czasu autorzy
ich nie odbiorą, zostaną one zniszczone.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej organizatora:
www.cer.slupsk.pl.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:
- zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowany konkurs;
- odstąpienia od organizowania konkursu z ważnych przyczyn po stronie organizatora;
- nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac;
- rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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