Konkurs
„SZTUKI RÓŻNE”
dla
Twórców z terenu Ziemi Lubaczowskiej
REGULAMIN KONKURSU
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Lubaczów.
2. Konkurs ma zasięg powiatowy, charakter otwarty i skierowany jest do osób
zajmujących się: rzeźbą, malarstwem i rękodziełem.

§2. Cel Konkursu
1. Poznanie twórczości autorów – rzeźb, malarstwa, rękodzieła.
2. Integracja twórców z lokalnego środowiska.
3. Popularyzowanie twórczości artystycznej autorów z terenu Gminy Lubaczów i Ziemi
Lubaczowskiej wśród szerszego grona odbiorców.

§3. Zasady udziału w Konkursie
1.
2.
3.
4.

Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat.
Każdy autor może wystawić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie.
Uczestnik konkursu zobowiązuje się do zaprezentowania większej ilości swoich prac na
stoisku podczas Festiwalu Dziedzictwa Kresów.
5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia udziału, oraz
przesłanie jej do Gminnego Ośrodka Kultury drogą mailową na adres –
gok.lubaczow@gmail.com do dnia 31.07.2019r. do godz. 15.00.
6. Informacji na temat konkursu udziela: Stanisław Myśliwy – dyrektor GOK Lubaczów,
tel. 515 253 637.
7. Prace bez wcześniejszego zgłoszenia oraz niespełniające warunków konkursu nie będą
oceniane przez Jury.

8. Uczestnicy konkursu zobligowani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu, który
jest udostępniony na stronie internetowej Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl
oraz Festiwalu Dziedzictwa Kresów www.festiwalkresow.pl

§4. Miejsce i termin
1. Pracę należy zaprezentować osobiście w dniu 4 sierpnia 2019r. w Baszni Dolnej na
placu obok „Kresowej Osady” podczas FESTIWALU DZIEDZICTWA KRESÓW w godzinach
od 14.00 do chwili ogłoszenia wyników.
2. Prace zgłoszone do konkursu należy zaprezentować na stoisku przygotowanym przez
Organizatora i opatrzone powinny być metryczką zawierającą imię i nazwisko,
miejscowość zamieszkania, tytuł pracy oraz numer telefonu autora.
3. Organizator zapewnia identyfikator zgłoszonym twórcom.
4. Autor odpowiada za stan swojej pracy i stoisko podczas trwania imprezy.
§5. Rozstrzygnięcie Konkursu
1. Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora.
2. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dn. 4.08.2019r. ok. godziny
19.00.
3. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszy przyjazd w dniu imprezy
w celu przygotowania stoiska do godz. 12.30.
4. Prace nagrodzone i wytypowane przez Organizatora do ekspozycji prezentowane
będą w Galerii Sztuki w Lubaczowie – do 31.08.2019r.

§7. Postanowienia końcowe
I.

Przystępując do udziału w konkursie uczestnik - autor pracy wyraża zgodę na:
1. Nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zdjęć prac oraz własnego wizerunku
do promowania imprezy.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu promowania
wydarzenia.
3. Przetwarzanie danych kontaktowych na poczet powiadomienia o przyszłych
wydarzeniach kulturalnych.

II.

Odesłanie wypełnionej karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem woli
wzięcia udziału w konkursie i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Załącznikiem do Regulaminu jest wzór zgłoszenia do udziału w Konkursie „SZTUKI
RÓŻNE.

III.

