REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO „WIDOK NAD WIDOKI” (INSPIRACJE
TWÓRCZOŚCIĄ EDWARDA STACHURY)

Regulamin
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy

regulamin

określa

szczegółowe

zasady

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego WIDOK NAD WIDOKI
(Inspiracje twórczością Edwarda Stachury).
2. Organizatorem programu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju
Społecznego - Wrocławskie Centrum Seniora oraz Anna Paciorek
i Barbara Rejek, zwani dalej „Organizatorem”.
3. Celem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej, inspirowanej
twórczością literacką Edwarda Stachury w dowolnej formie
plastycznej.
§2 Szczegóły konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział twórcy
seniorzy amatorzy.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy
plastycznej własnego autorstwa o tematyce zgodnej z tytułem
Konkursu. Praca plastyczna powinna być wykonana na kartce

(dowolnego formatu A3, A2 lub A1 techniką rysunku kredką,
ołówkiem lub malarską).
3. Do prac konkursowych należy dołączyć osobną kopertę, w
której umieszczone zostaną dane osobowe uczestnika
Konkursu i następnie kopertę tę oznaczyć tym samym godłem
(pseudonimem), którym oznaczone zostaną dostarczone dzieła
konkursowe.
4. Jedna osoba może dostarczyć tylko jedną pracę plastyczną.
5. Niezachowanie warunków konkursu: przekroczenie terminu
składania prac, przekroczenie limitu dostarczonych prac lub
zmiana ich formy, jak też uwidocznienie na przesyłanych
kopertach adresatów prac spowoduje dyskwalifikację
uczestnika.
6. Prace prosimy dostarczyć do dnia 31 sierpnia 2019 r. na adres:
Wrocławskie Centrum Seniora, pl. Dominikański 6, 50-159
Wrocław, pokój nr 29, z dopiskiem na kopercie „Konkurs
plastyczny”. Prace można też dostarczać osobiście do pokoju
nr 29.
7. Dane osobowe dostarczone w kopercie powinny zawierać:
Imię i nazwisko autora, adres zamieszkania, numer telefonu
kontaktowego i adres e-mail, wiek oraz krótką notkę o sobie.
7. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publicznie
wystawiane ani nagradzane w innych konkursach.

8. Prace nadesłane na konkurs oceni jury powołane przez
Organizatora. W skład jury wejdą pracownicy WCS, jak i
przedstawiciele seniorów zrzeszonych przy WCS.
9. Dla zwycięzców przewidziano trzy nagrody rzeczowe oraz
Nagrodę Specjalną dla najstarszego uczestnika konkursu.
10. O wynikach konkursu laureaci i wyróżnieni zostaną
powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Informacja o
wynikach konkursu zamieszczona będzie również na stronie
www.seniorzy.wroclaw.pl Uroczyste ogłoszenie Wyników
Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 4 października
2019 r. we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy
pl. Solidarności 1/3/5, duża sala, IV piętro.
11. Nagrodę należy odebrać osobiście w dniu finału.
12. Laureaci przyjeżdżają na własny koszt.
13. Organizator nie zwraca otrzymanych prac i zastrzega sobie
prawo do wykorzystania prac w dowolnej formie, w Internecie
lub w prasie bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium.
14. Warunkiem otrzymania nagrody jest dostarczenie wraz z
dziełem zgody na przetwarzanie danych osobowych i
wykorzystanie wizerunku, w związku z realizowanym
konkursem. Formularz i regulamin KLAUZULI RODO dostępne
są na stronie internetowej www.seniorzy.wroclaw.pl w zakładce
„Dni Seniora” oraz w siedzibie Wrocławskiego Centrum
Seniora, pl. Dominikański 6, pokój nr. 29. Informację o
rozstrzygnięciu konkursu zwycięzcy otrzymają mailowo i

telefonicznie. Zostanie ona również zamieszczona na stronie
internetowej Wrocławskiego Centrum Seniora:
www.seniorzy.wroclaw.pl
§3 Postanowienia końcowe
1. Regulamin programu znajduje się do wglądu w siedzibie
Organizatora na placu Dominikańskim 6, pok. 29.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z
przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
3. Dodatkowe pytania odnośnie programu należy kierować na
adres mailowy: wcs.wieteska@gmail.com lub pod numer
telefonu: 71 772 49 48 (pn.-czw., godz. 9.00-16.00).

