KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„ JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ RODZINY ” – TORUŃ 2015

ORGANIZATORZY
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
przy współudziale
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
CELE KONKURSU
1. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci Jana Pawła II, przypomnienie jego pontyfikatu,
życia i nauczania.
2. Uświetnienie ustanowionego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
„ Roku Jana Pawła II – papieża rodziny ”.
3. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
TEMATYKA PRAC
Tematem prac konkursowych mogą być dowolne przedstawienia Jana Pawła II ilustrujące
jego bogaty i niewątpliwie barwny pontyfikat. Inspiracją na pewno będą papieskie podróże,
pielgrzymki do ojczyzny, liczne audiencje i spotkania, szczególnie te z udziałem dzieci i rodzin.
UCZESTNICY
Do udziału w Konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5 do 20 lat ze szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek kultury województwa kujawsko-pomorskiego.
TECHNIKA I FOMAT PRAC
Prace wykonane w dowolnej technice malarskiej, rysunkowej i graficznej nie powinny przekraczać
formatu B 1( 1000 x707 mm).
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone prace przestrzenne.
TERMIN, ADRES
Prace można składać indywidualnie lub grupowo ( zapakowane łącznie przez szkołę, placówkę
kultury) w sekretariacie filii Galerii bądź nadsyłać do 30 czerwca 2015 roku ( decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
Filia, ul.Kościuszki 41/47
87-100 Toruń
z dopiskiem: „Jan Paweł II – papież rodziny”
DODATKOWE WARUNKI
1. Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie opisem zawierającym :
- imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu,
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy,
- nazwę i adres szkoły lub placówki kultury,
- imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy nauczyciela/instruktora zajmującego się Konkursem
( tylko w przypadku prac złożonych zbiorowo).

2. Do pracy należy dołączyć pisemne oświadczenie rodzica/opiekuna poświadczające zapoznanie
się z warunkami uczestnictwa w Konkursie oraz wyrażające zgodę na udział dziecka w Konkursie
stanowiące Załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Każda praca może mieć tylko jednego autora – w Konkursie nie mogą brać udziału prace
zbiorowe.
4. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedna pracę.
5. Nadesłane na Konkurs prace nie mogą być zrolowane.
6. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac podczas ich przewozu.
7.Nadesłane na Konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, pozostają własnością
Organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.
OCENA PRAC, LAUREACI KONKURSU
1.Oceny nadesłanych prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
2. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych :
5-8 lat, 9-13 lat, 14-16 lat, 17- 20 lat
3.W Konkursie wyłonionych zostanie po 3 zwycięzców i 3 wyróżnionych w każdej z czterech
ww. kategorii wiekowych.
4.Komisja konkursowa ma prawo zdecydować o innym podziale nagród i wyróżnień.
5. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w październiku 2015 roku, w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trakcie uroczystego podsumowania
Konkursu i otwarcia wystawy pokonkursowej.
DANE OSOBOWE
Dane osobowe uczestników konkursu mogą być wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.) przez
organizatora na potrzeby niniejszego konkursu.
PRAWO DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC ORAZ WIZERUNKU UCZESTNIKÓW
UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA NAGRÓD
1.Organizator jest właścicielem egzemplarza nadesłanej pracy.
2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie, przystosowanie
i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką i w dowolnym celu.
3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczne wystawianie pracy oraz na jej wykorzystywanie w środkach
masowego przekazu przez organizatora.
4.Uczestnik wyraża ponadto zgodę na to, że we wskazanym wyżej zakresie organizator może
upoważnić podmioty z nim współpracujące do wykorzystania nadesłanej pracy.
5. Podczas uroczystości wręczenia nagród zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna
utrwalająca wizerunki uczestników ww. gali. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznego
jej wykorzystywania, utrwalania i powielania.
6. Udzielenie ww.praw nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia na rzecz uczestnika.

