REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Czar kolei – okiem maszynisty”
§1
Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu plastycznego pt. „Czar kolei – 
okiem maszynisty”,
zwanego dalej konkursem, jest
Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, zwany dalej Organizatorem.
2.
Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem i zgodnie z powszechnie
obowiązującymi zasadami prawa.
§2
Cel i temat
1.
Celem konkursu jest promowanie oraz rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, wiedzy o kolei, będącej
dziedzictwem kultury przemysłowej naszego kraju, jak również rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni
plastycznej w odniesieniu do tematyki kolejowej.
2.
Temat konkursu brzmi „Czar Kolei – okiem maszynisty”. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby
wykonującej pracę.
§3
Uczestnicy
1.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
I  praca plastyczna dla uczestników w wieku od 6 do12 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu),
II  praca fotograficzna dla uczestników w wieku od 10 do 19 lat (ukończone na dzień rozpoczęcia konkursu),
2.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich a także
podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę
środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży.
3.
Prace konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub przez placówki szkolnowychowawcze.
4.
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Przystąpienie do Konkursu oraz akceptacja poniższego Regulaminu następuje w momencie
podpisania przez rodzica lub opiekuna prawnego reprezentującego uczestnika Karty zgłoszeniowej (Zał. Nr 1),
który należy dostarczyć wraz z pracą konkursową do siedziby Organizatora.
§4
Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu
konkursu, wykonanej indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
2.
W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
Kategoria I
Prace wykonane dowolną techniką plastyczną: rysowanie, malowanie, itp.;
sporządzone w formacie A3
Kategoria II
Odbitki na papierze fotograficznym, gdzie krótki bok ma, co najmniej 20cm.
3.
Konkurs nie obejmuje prac na szkle, z plasteliny, kolaży, prac wykorzystujących kserokopie oraz prac
przestrzennych.
4.
Praca musi być opisana.
Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszeniową będącą załącznikiem Nr 1 do Regulaminu.
Brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wyłączeniem pracy z konkursu ze względów formalnych.
5.
Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przejściem majątkowych praw
autorskich na rzecz Organizatora bez prawa do wynagrodzenia twórcy.
Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.
6.
Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do
nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).
7.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac przestrzennych, a także prac zrolowanych,
złożonych i pogniecionych, które nie nadają się do dalszej obróbki graficznej.
W związku z tym prosimy o zadbanie o właściwy transport lub przesyłkę prac.
8.
Organizator nie zwraca prac biorących udziału w Konkursie, prac zdyskwalifikowanych, prac wysłanych po
terminie, jak również z niego wyłączonych.
9.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy
do Komisji Konkursowej. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.
§5
Termin i warunki dostarczenia prac.
1.
Prace należy dostarczyć do
dnia 31 maja 2016r
.osobiście lub przesłać pocztą,
z dopiskiem „Konkurs plastyczny. Czar kolei” na adres Organizatora:
Ośrodek Działań Artystycznych
Ul. Sieradzka 8
97300 Piotrków Trybunalski
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2.
Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu nadsyłania prac.
3.
Prace przesłane po terminie nie będą oceniane. W przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego
.
4.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu.
§6

Zasady przyznawania nagród.
1.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
Komisję powołuje Organizator.
W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić osoby spokrewnione z uczestnikami Konkursu.
2.
Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 15 czerwca 2016r.
3.
Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Odwołania nie zostaną uwzględnione.
4.
Organizatorzy przygotują wystawę 30 najciekawszych prac.
Z pośród prac wybranych do wystawy pokonkursowej komisja wybiera po trzy najlepsze prace w każdej z
kategorii.
Autorzy tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.
5.
Organizatorzy przygotują wystawę 30 najciekawszych prac, które będą eksponowane w trakcie III Trybunałów
Modelarstwa Kolejowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz w późniejszym terminie w Małej Galerii ODA.
6.
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
7.
Uczestnicy zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej zostaną powiadomieni o decyzji Komisji Konkursowej
telefonicznie lub mailowo.
8.
Wręczenie nagród odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim, w trakcie „Trybunałów Modelarstwa Kolejowego”.
Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana po rozstrzygnięciu konkursu na
stronie internetowej Organizatora.
9.
Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą mogli odebrać
nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora.
10.
Zwycięskie prace opublikowane zostaną na stronach internetowych Organizatora i partnerów Konkursu.

§7
Postanowienia końcowe.
1.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
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2.
Udział w Konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
3.
Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.odaart.pl
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem telefonu (44) 6495264 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: 
bwa@post.pl
4.
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Organizatora, który jest tożsamy
z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
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Załącznik Nr 1
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNICTWA
(proszę wypełnić drukowanymi literami)
Imię i nazwisko autora
Data urodzenia / lat
Tytuł pracy

Imię i nazwisko opiekuna
Nr. Tel.
Email:
Nazwa i adres szkoły/placówki

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego ....................................................... w Konkursie
Plastycznym „ Czas kolei” organizowanym przez Ośrodek Działań Artystycznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w celach wynikających z
regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2002, Nr 101, poz. 926z późn. zm.).
1

..............................................................
(data i podpis rodzica/opiekuna)
1

Wypełniają rodzice/prawni opiekunowie uczestników konkursu
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