Regulamin konkursu „Powrót Adelajdy” stwórz z nami kalendarz 2018
Organizator:

Fundacja Karolat, 67-112 Siedlisko, ul. Sławska 6
e-mail: fundacja@karolat.org, www.karolat.org

Cel Konkursu:
Konkurs ma na celu zachęcenie mieszkańców gminy Siedlisko do poznawania historii
miejscowości ze szczególnym uwzględnieniem postaci Księżnej Adelajdy oraz Wzgórza Adelajdy.
Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Mieszkańcy Siedliska aktywni społecznie”
organizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ze
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jakie produkty mogą wziąć udział w Konkursie?
Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone prace plastyczne wykonane w dowolnej technice
malarskiej (ołówek, akwarela, farby olejne, kredki, itp.), nawiązujące swoją tematyką do miejsc,
postaci i zdarzeń związanych z Księżną Adelajdą oraz Wzgórzem Adelajdy. Praca powinna być
wykonana w formie umożliwiającej jej zeskanowanie. Wyróżnione prace zostaną wykorzystane
przy projektowanym przez Fundację kalendarzu na 2018 rok.

Zasady udziału w Konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest głównie do dzieci i młodzieży, jednak
organizatorzy nie wykluczają udziału osób dorosłych. Mogą wziąć w nim udział wszyscy
zainteresowani. Skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów i profesjonalistów.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest telefoniczne lub mailowe zgłoszenie i
dostarczenie produktu koordynatorowi Konkursu do dnia 31 sierpnia 2017 r. Produkty
niedostarczone, bądź dostarczone w formie zdjęcia nie będą podlegały ocenie.
3. Zgłoszenie mailowe wymaga przesłania wypełnionej poprawnie Karty Zgłoszenia (zał. nr 1)
wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2).
4. Wzory Kart Zgłoszenia wraz z Oświadczeniami są udostępnione do pobrania na stronie
internetowej Fundacji: www.karolat.org
5. Koordynator Konkursu: Agnieszka Adamów-Czaykowska, tel. 606 411 219, e-mail:
aczaykowska@wp.pl lub fundacja@karolat.org
6. Przyjmowanie prac konkursowych odbywać się będzie w terminie 21.08 – 31.08 br.

Kryteria oceny:
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni trzech zwycięzców oraz
przyzna dziewięć wyróżnień.

2. Członkowie Komisji Konkursowej przyznają punkty od 1 do 5. Ich suma decydować będzie
o zajętym miejscu w Konkursie. W przypadku równej liczby punktów decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
3. Zwycięskie oraz wyróżnione prace zostaną wykorzystane przy projektowaniu kalendarza na
2018 rok. Każda praca umieszczona na kalendarzu będzie opatrzona imieniem i
nazwiskiem autora oraz tytułem (jeśli praca będzie go posiadała).
4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas organizowanego przez Fundację wydarzenia na
Wzgórzu Adelajdy w dniu 9 września br.
5. Werdykt Komisji Konkursowej jest niepodważalny i ostateczny.

Nagrody:
1. Fundatorem nagród jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. Komisja Konkursowa przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc.
3. Prace wyróżnione zostaną nagrodzone dyplomem oraz zostaną umieszczone wraz z
imieniem i nazwiskiem autora na kalendarzu na 2018 rok.

