Tradycyjne Obrzędy Polskie

Wielkanocny Konkurs Plastyczny
X EDYCJA

Regulamin

Konkurs ma skłonić dzieci i młodzież do przypomnienia i odtworzenia często zapomnianej tradycji,
bądź poznania źródeł lub szczegółów takich zwyczajów, które są żywe i kultywowane do dziś.
1. Temat :

- „Kartka Wielkanocna”- prezentująca polskie obrzędy i tradycje związane ze świętami

wielkanocnymi. Inspiracją mogą stać się stroje ludowe, wycinanki, hafty i inne wyroby rękodzieła
artystycznego. Format 13x19 cm.
2. Uczestnicy konkursu wykonują maksymalnie 3 prace. Prosimy o dołączenie do nich karty zgłoszenia.
3. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych :

-

I kategoria: klasy I-III szkół podstawowych
II kategoria: klasy IV-VI szkół podstawowych
III kategoria: gimnazjum
IV kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

4. Kryterium oceny - kreatywność autorów :pomysły dzieci wynikający z ich naturalnej wrażliwości,
spontaniczności, umiejętności plastycznych oraz walory estetyczne wykonywanych prac (kolorystyka,
użycie naturalnych materiałów, jednolitość stylowa).
5. Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy prace zaprezentowane zostaną na wystawie
pokonkursowej w Galerii TDK w terminie: 10.IV. - 25.IV.2017 r.
6. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo późniejszego ich
wykorzystania zgodnie z uznaniem.
7. Prosimy o przeprowadzenie w szkołach selekcji wstępnej prac. Wybrane prace prosimy przekazać
do TDK w terminie do 31.III.2017 r.
8. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem miasta: Tarnobrzeg, Sandomierz,
powiat tarnobrzeski i powiat kolbuszowski.
Terminy:
- zgłaszanie prac do konkursu do 31.III.2017 r. /włącznie/

- rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród, otwarcie wystawy 11.IV.2017 r. godz.15.00
Galeria TDK

- wystawa czynna w terminie 10.IV. - 25.IV.2017 r.
Informacje:
Tarnobrzeski Dom Kultury, ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg
Dział Amatorskiego Ruchu, tel. 15 822-74-97
www.tdk.tarnobrzeg.pl
Karta zgłoszenia do pobrania na stronie: www.tdk.tarnobrzeg.pl
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Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych moich/uczestnika będącego pod moją opieką prawną
w bazie danych Tarnobrzeskiego Domu Kultury z siedzibą: ul. Słowackiego 2, 39-400 Tarnobrzeg oraz ich
przetwarzanie w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Jednocześnie oświadczam, że moje/uczestnika będącego pod moją opieką prawną dane podaję dobrowolnie
iż, zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o nazwie i siedzibie administratora danych, celu
ich zbierania, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Klauzula informacyjna
Dyrektor Tarnobrzeskiego Domu Kultury, jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101,poz. 926 z późn. zm.)
przetwarza powyższe dane osobowe realizując ustawowe i statutowe cele, zapewniając im pełną ochronę
przez zastosowanie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wynikających z przepisów
prawa.
Osobie, której dane dotyczą , przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego/uczestnika konkursu wizerunku w formie zdjęć
materiałów promocyjnych i publikacji w internecie.
przekreślić w przypadku braku zgody

