REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO
„Wianek Świętojański”

1. Organizator: Złotowski Dom Kultury, aleja Piasta 26, 77-400 Złotów,
email: promocja@zdk.zlotow.pl
2. Tematyka: Konkurs zorganizowany jest w ramach obchodów Krajeńskich Świętojanek .
3. Warunki uczestnictwa: W konkursie mogą brać udział rodziny. Konkurs, polega na
stworzeniu pracy w formie przestrzennej (wianek na głowę). Preferowane będzie użycie
materiałów z recyklingu lub biodegradowalnych. Każda rodzina może złożyć tylko jedną pracę.
4. Do kogo skierowany: Konkurs adresowany jest do rodzin z powiatu złotowskiego.
5. Cele konkursu: Konkurs ma na celu integrację rodzinną, aktywizacja społeczności lokalnej,
rozwijanie kreatywności oraz rozwijanie zdolności plastycznych wśród uczestników.
promowanie tradycji i obyczajów związanych z nocą świętojańską,
6. Kryteria oceny: Prace oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: pomysłowość,
wykonanie. Wianki powinny być wykonane z materiałów przyrodniczych tj. kwiaty, gałązki,
trawy, zioła.
7. Terminy:
• prace należy dostarczyć na Półwysep Rybacki w Złotowie w dniu 24 czerwca 2022 r.
do godziny 19:00. Zgłoszenia po tym terminie nie będą przyjmowane. Do pracy należy
dołączyć formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
Proszę wypełnić go drukowanymi literami i załączyć do pracy.
8. Rozstrzygnięcie Konkursu: Prezentacja oraz ocena wianków odbędzie się o godz. 20:00 w
dniu 24 czerwca 2022 r na Półwyspie Rybackim w Złotowie podczas obchodów Krajeńskich
Świętojanek. Przyznane zostaną trzy nagrody.
9. Postanowienia końcowe:
• Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora. Organizator nie
zwraca dostarczonych prac. W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu
artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany
podziału kategorii i miejsc.
• Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Organizatora
konkursu www.zdk.zlotow.pl Przesłanie prac na konkurs oznacza zaakceptowanie
regulaminu przez uczestnika. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych i wykorzystanie ich do celów marketingowych i
promocyjnych przez organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach
popularyzatorskich.
• Prace nie spełniające wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane!

