
Regulamin  
konkursu „Palm wielkanocnych” 

w ramach wydarzenia „Rynek Krosna - wielkanocne serce miasta”
I. Organizator
Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
38 – 400 Krosno, ul. Kolejowa 1 
tel. 13  432 18 98, tel./fax. 13  432 15 71, www.rckp.krosno.pl
email: anna.galert@rckp.krosno.pl 

II. Termin
- składanie prac do 31 marca 2017 r. w godz. 8.00 - 16.00 w RCKP
- wystawa prac konkursowych w dniu 9 kwietnia na podcieniu krośnieńskiego rynku
- rozstrzygnięcie konkursu w dniu 09 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 

III. Cele
- kultywowanie tradycji
- prezentacja umiejętności artystycznych wykonawców
- twórcza konfrontacja i wymiana pomysłów

IV. Uczestnicy
szkoły i inne placówki oświatowe, kultury, instytucje i jednostki organizacyjne z powiatu
krośnieńskiego w tym koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, grupy nieformalne

V. Kategorie wiekowe 
 I - szkoły podstawowe 
II - gimnazja
III - szkoły ponadgimnazjalne 
IV - dorośli

VI. Zasady uczestnictwa
- każda placówka zgłasza 1 palmę wykonaną w dowolnej technice i formie
- w przypadku zespołu szkół obowiązuje podział na kategorie wiekowe
- z uwagi na fakt że palmy zostaną zaprezentowane na krośnieńskim rynku na podcieniu,
wymagana wysokość wynosi od 1 metra do 2,40 metra
- każda praca powinna być czytelnie i trwale opisana wraz z dołączoną kartą zgłoszenia,
której wzór stanowi załącznik do regulaminu 
- prace nie powinny posiadać ruchomych elementów, które podczas transportu wypadną
lub przemieszczą się. Wszystkie elementy należy przymocować klejem lub przywiązać
- wskazane jest by palmy posiadały  stabilną podstawę, prosimy nie używać elementów
szklanych i nietrwałych 
- prace nie podlegają zwrotowi. Pozostają na wystawie do Świąt Wielkanocnych
-  w przypadku  kategorii  łączonych,  zgłaszający  decyduje  do  jakiej  kategorii  wiekowej
zgłosić prace konkursową

VII. Ocena i nagrody
-  prace  oceniać  będzie  Komisja  Artystyczna,  która  weźmie  pod  uwagę  ogólny  wyraz
artystyczny,  technikę  wykonania,  dobór  materiałów  i  pomysłowość.  Ocena  nastąpi
w trakcie trwania konkursu palm wielkanocnych w dniu 09 kwietnia 2017 r.
-  palmy  podlegać  będą  również  ocenie  publiczności  w  odrębnym  głosowaniu,
przeprowadzonym  w dniu 9 kwietnia w godzinach 10.00 - 15.00
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu  9 kwietnia 2017 r.
/niedziela/  o  godz.  16.00 na  krośnieńskim  rynku w  ramach  wydarzenia  „Rynek
Krosna –  wielkanocne serce miasta” 
  
VIII. Ustalenia końcowe
- prace powinny być dostarczone do RCKP  na koszt własny
- informacje w sprawie konkursu - Anna Galert, tel. 13 43  218 98 w. 147
- palmy konkursowe nie podlegają zwrotowi
-  organizatorzy nie  ponoszą odpowiedzialności  za prace  źle  opisane,  nietrwale  lub bez
opisów
- o innych  sprawach  nie  ujętych  w regulaminie  decyduje  każdorazowo organizator,  do
którego należy prawo interpretacji niniejszego regulaminu

IX. Ochrona Danych Osobowych
- zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia, opisie pracy w celach niezbędnych do
prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr 133. poz. 833 z późn. zm.). Osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania
-  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wykorzystania  danych:  wizerunku,  imienia
i nazwiska,  miejscowości  i  instytucji  delegującej  w  zakresie  publicznej  promocji
i sprawozdawczości  konkursu szczególnie w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych
osób
-  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  fotograficznej  i  audiowizualnej  rejestracji  prac
i osób  oraz  publikacji  zarejestrowanych  multimediów  w  materiałach  promocyjnych
i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

mailto:anna.galert@rckp.krosno.pl

