REGULAMIN KONKURSU ON LINE – WIELKANOCNA PISANKA
1. Organizatorem Konkursu jest Wołowski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 6, 56-100 Wołów.
2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 5–18 lat będących podopiecznymi przedszkoli oraz szkół
podstawowych Gminy Wołów i ponad podstawowych oraz dorosłych mieszkających w Gminie
Wołów.
3. Każdy uczestnik może przygotować tylko jedno zdjęcie wykonanej przez siebie pracy przedstawiającą
pisankę wielkanocną.
4. Zdjęcia robione są w ramach konkursu i nie były nigdzie wcześniej prezentowane.
5. Prace oceniane będą w 5 kategoriach wiekowych:
I kat. - dzieci w wieku 5–6 lat
II kat. - dzieci w wieku 7–9 lat
III kat. - dzieci w wieku 10–12 lat
IV kat. - dzieci w wieku 13–18 lat
V kat. - dorośli powyżej 18 roku życia
6. Osoba uczestnicząca w konkursie zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeń, która jest
niezbędna przy przekazywaniu pracy konkursowej organizatorom - pracę przesyłamy drogą
elektroniczną w formie załącznika. Termin nadsyłania prac to 29.03.2021r.
7. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 kwietnia 2021 roku o godzinie 15.00. Na stronie
www.wok-wolow.pl zamieszczona zostanie lista z laureatami konkursu i galeria zdjęć
najpiękniejszych prac.
8. Organizatorzy nie zwracają zdjęć.
9. Jury konkursu będzie oceniało: pomysł wykonania zdjęcia, kompozycje i estetykę.
10. Jury w każdej kategorii wybierze jedną najpiękniejszą pracę oraz wręczy wyróżnienie.
11. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Jury.
12. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagrody z przyczyn od niego niezależnych.

14. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji jej w wydawnictwach
wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz prezentacji prac w wersji elektronicznej
(Internecie). Niniejsza zgoda udzielana jest nieodwołalnie i nieodpłatnie. Każdy opiekun uczestnika
konkursu wyrażając zgodę na udział dziecka w nim, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie
jego danych osobowych oraz zdjęć dziecka i zdjęć jego pracy w zakresie: publikacji listy imiennej
laureatów i finalistów konkursu oraz ich zdjęć w mediach i na stronie www.wok-wolow.pl oraz na
profilu na FB: www.facebook.com/wokwolow

