REGULAMIN
ORGANIZATORZY
1. Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Dnia Dziecka obchodzonego 1 czerwca.
2. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Czas na bajkę”.
3. Pomysłodawcą Konkursu jest Stanisław Szarek – plastyk, pedagog, Kawaler Orderu
Uśmiechu.
4. Organizatorami XI edycji Konkursu są: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym
Sączu, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, Centrum Sztuki Mościcie
w Tarnowie oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich ORION
w Nowym Sączu.
UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, które wraz z członkami rodzin (rodzeństwem, rodzicami
lub dziadkami) wykonają pracę plastyczną o tematyce „scena z bajki”.
2. W Konkursie wyklucza się uczestnictwo pracowników Organizatorów i ich dzieci.
CELE KONKURSU
 rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne,
 odczuwanie radości z tworzenia, działania plastycznego,
 budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi,
 propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,
 przybliżenie i zainteresowanie dzieci literaturą,
 rozbudzenie kreatywności i wiary we własne możliwości,
 wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania.
PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem jest scena
z bajki (znanej z literatury lub wymyślonej przez uczestników).
2. Poprzez scenę rozumie się plastyczne przedstawienie postaci z bajki wraz
z tłem/otoczeniem. Cała powierzchnia pracy powinna być wypełniona treścią.

3. Praca może zostać wykonana dowolną techniką, np.: kredki, farby, pisaki, brokat,
kolorowa kreda, wydzieranka z kolorowego papieru, itp.
4. Praca może powstać na dowolnym podłożu, np.: papierze, bristolu, kartonie, kartonie
kolorowym, tekturze. Minimalny format pracy to A3 (420x297 mm, pion lub poziom).
5. Każdy z uczestników (rodzina) składa maksymalnie jedną pracę.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia
2 sierpnia br.:
 wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia na adres mailowy
CzasNaBajke@mcksokol.pl lub listownie na adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ
w Nowym Sączu, ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz – z dopiskiem „CZAS NA BAJKĘ”
(jednocześnie zgłaszający udostępnia dane kontaktowe w razie ewentualnej nagrody
rzeczowej),
 filmu dokumentującego dowolny etap powstania pracy plastycznej na adres mailowy
CzasNaBajke@mcksokol.pl; (maksymalna długość filmu to 3 minuty),
 końcowej pracy plastycznej przedstawiającej scenę z bajki.
2. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy nie zwracają
nadesłanych prac.
OCENA I NAGRODY
1. Oceny prac dokona Jury konkursowe pod przewodnictwem artysty Stanisława Szarka.
2. Spośród uczestników zostaną wyłonieni laureaci I, II i III miejsca w dwóch kategoriach:
A) Bajka znana z literatury, B) Bajka wymyślona.
3. Laureaci otrzymają nagrody w postaci zestawów plastycznych w walizce, książek i gier
planszowych oraz zestawów niespodzianek.
4. Wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz drobnym upominkiem.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z protokołem oraz fotografie prac laureatów
opublikowane zostaną w dniu 23 sierpnia br. na stronach internetowych Organizatorów
Konkursu.
6. Wyróżnione przez Jury prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawach m.in.
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu i Centrum Sztuki Mościcie
w Tarnowie oraz w publikacjach promocyjnych Organizatorów. Wystawom towarzyszyć
będzie akcja czytania bajek i książek dla dzieci.
7. Uczestnicy przedkładający pracę do Konkursu przenoszą nieodpłatnie na Organizatorów
Konkursu swoje prawo do korzystania z dzieła (pracy konkursowej) i rozporządzania
autorskimi prawami majątkowymi do niego w celu wykorzystania go przez
organizatorów Konkursu w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na
następujących polach eksploatacji m.in.:
 utrwalania (zapisu) na wszelkich możliwych formach jak: fotografia, audio, video;
 zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu;
 wprowadzenia do obrotu;
 wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet;
 nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji
i retransmisji.

8. Uczestnicy podają dane osobowe w celu zakwalifikowania i udziału w Konkursie, jak
również w celu umieszczania ich (imiona, nazwiska i nazwy miejscowości zamieszkania
uczestników) na stronach internetowych organizatorów Konkursu, fanpagach
organizatorów Konkursu w mediach społecznościowych oraz udostępnienie
ich oceniającym i innym podmiotom zaangażowanym w promocję Konkursu (w tym:
patronom honorowym i medialnym).
9. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatorów Konkursu znajdują
się na stronach internetowych poszczególnych podmiotów zaangażowanych w realizację
Konkursu. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez administratora danych
osobowych, tj. MCK SOKÓŁ, znajduje się w jego siedzibie oraz pod adresem
http://mcksokol.pl/ochrona-danych-osobowych/. Informacje o przetwarzaniu danych
przez współorganizatorów znajdują się pod adresem https://csm.tarnow.pl/politykaprywatnosci i https://www.pbwnowysacz.pl/klauzula-informacyjna-rodo/.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu lub warunków realizacji Konkursu
w przypadku wprowadzenia odgórnych wytycznych związanych z epidemią. Przebieg tegorocznej
edycji Konkursu odpowiada na potrzebę realizacji wydarzeń kulturalnych z zachowaniem procedur
bezpieczeństwa w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.

