REGULAMIN KONKURSU
"Filmowy kadr - rodzinny konkurs na bajkowy plakat"
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Konkursu pt. "Filmowy kadr - rodzinny konkurs na bajkowy plakat" jest Wadowickie
Centrum Kultury.
§2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”).
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
2. Konkurs jest konkursem rodzinnym, skierowanym do dzieci i ich rodziców.
(zwanymi dalej „uczestnikami”).
§3
Zadanie konkursowe
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu plakatu, na którym znajdować będzie się kadr z ulubionej
rodzinnej bajki, filmu animowanego. Praca może być wykonana w dowolnym formacie (jednak nie
mniejszym niż format A4) i dowolną techniką plastyczną. Na plakacie powinien znaleźć się tytuł bajki
do której została zrobiona ilustracja.
§4
Cele konkursu
1. Rozwijanie wyobraźni twórczej u dzieci.
2. Promowanie twórczości i kreatywności dziecięcej.
3. Kształcenie wrażliwości estetycznej.
4. Praca w grupie (razem z rodziną).
§5
Zasady i przebieg Konkursu
1. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie na adres angelika@wck.wadowice.pl zdjęcia dobrej jakości
swojej pracy do 26 maja 2020 r. do godziny 18:00 wraz z tytułem pracy i danymi uczestników
konkursu (prosimy o podanie imion i nazwiska wszystkich członków rodziny zaangażowanych w
powstanie plakatu).
2. Praca powinna zostać wykonana wspólnie z rodzeństwem/ rodzicami.

3. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę, którą prześlemy pocztą na wskazany adres. Ważne jest, aby
zdjęcia prac były dobrej jakości oraz pokazywały całą pracę, ponieważ jej wydruki pojawią się na
tablicach reklamowych WCK mieszczących się w przestrzeni miejskiej – 1 czerwca 2020 r.
5) Nagrodą dla zwycięskiej rodziny będą vouchery do Kina „Centrum” do wykorzystania do końca
2020 roku oraz gadżety WCK.
6) O rozstrzygnięciu konkursu zadecydują pracownicy WCK.
7) Zdjęcia wszystkich prac zostaną umieszczone również na facebooku oraz stronie internetowej
WCK.
8) Wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca 2020 r.
§6
Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie prac jest dobrowolne i równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
2. Prace niezgodne z tematem nie będą brały udziału w konkursie.
3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych prac na stronie
internetowej Wadowickiego Centrum Kultury oraz profilu facebookowym WCK, a także na innych
materiałach promocyjnych.
4. Integralna częścią regulaminu konkursu jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna na stronie internetowej WCK. Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznać się z
klauzulą.
5. Akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika oznacza, że uczestnik zapoznał się z klauzulą
informacyjną RODO.
Kontakt z organizatorem konkursu:
Wadowickie Centrum Kultury
ul. Teatralna 1
34-100 Wadowice, tel. 33-8233156
e-mail: angelika@wck.wadowice.pl

