REGULAMIN KONKURSU NA LALKĘ

51. OGÓLNOPOLSKICH SPOTKAŃ LALKARZY W CHEŁMIE

...........................................
1. Organizatorami Konkursu na Lalkę 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy są: Wojewódzki Ośrodek
Kultury w Lublinie oraz Chełmski Dom Kultury.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne.
3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie lalki teatralnej.
4. Lalka może być wykonana w dowolnej technice i z dowolnych (bezpiecznych)
materiałów. Jedynym bezwzględnym wymogiem jest konstrukcja lalki umożliwiająca jej noszenie
i animację.
5. Każdy z uczestników może zgłosić do Konkursu j e d n ą lalkę. Praca musi być oryginalnym dziełem jednego autora i nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
6. Prace powinny być wykonane w bieżącym roku kulturalno-oświatowym, wcześniej niepublikowane
i nie przedstawiane na innych konkursach.
7. Każda lalka powinna mieć metryczkę z wyraźnie napisanym tytułem oraz danymi uczestnika (np.
imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły). Dane te będą służyć do kontaktu Organizatorów z uczestnikiem
konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu.
8. Uczestnik winien wypełnić kartę zgłoszenia (załącznik do regulaminu). W przypadku udziału
w Konkursie nieletnich karta zgłoszenia powinna zostać podpisana przez rodzica/opiekuna.
9. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do pracy, pisemnego oświadczenia autora pracy (dorośli uczestnicy) lub prawnych opiekunów autora (nieletni uczestnicy) o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych własnych lub podopiecznego dla potrzeb niezbędnych dla
realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (załącznik do regulaminu).
10. Prace złożone do Konkursu przechodzą na własność Organizatorów i nie będą oddawane ich autorom.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukcji i wykorzystania całości lub części projektów
złożonych (lub nadesłanych) na Konkurs w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych związanych z niniejszym Konkursem oraz do możliwości wykorzystania zgłoszonych projektów w części lub
w całości do sporządzenia ostatecznej wersji plakatu 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy. Mają prawo
do korzystania z nich w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach
eksploatacji:
a) wprowadzenie i rozpowszechnianie w sieci Internet,
b) utrwalenie techniką poligraficzną i zwielokrotnienie w prasie.

12. Prace należy składać w terminie do 12 kwietnia 2019 roku w punkcie informacyjnym Chełmskiego
Domu Kultury, Plac Tysiąclecia 1, 22-100 Chełm, w godzinach 9.00-21.00 (od poniedziałku do piątku).
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. Szczegółowe informacje: p. Barbara Szarwiło,
pokój nr 14, tel. (82) 563 00 81, wew. 308.
13. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Jury Konkursowe, powołane przez Organizatorów.
14. Prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:
a) przedszkolaki w wieku 5 i 6 lat,
b) dzieci szkół podstawowych z klas I – III,
c) dzieci szkół podstawowych z klas IV – VIII,
d) młodzież gimnazjalna, młodzież szkół średnich,
e) dorośli.
15. W wyjątkowym przypadku nie wyłonienia odpowiedniej pracy plastycznej w konkursie na
plakat, Jury ma możliwość wybrania lalki, której zdjęcie może zostać wykorzystane
do sporządzenia oficjalnego plakatu 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy.
Autor wybranej pracy zostanie o tym powiadomiony telefonicznie.
16. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi podczas 51. Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy.
Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu
nagród oraz terminie i miejscu ich wręczenia telefonicznie.
17. Wszystkie zgłoszone na Konkurs lalki będą zaprezentowane w Chełmskim Domu Kultury na
wystawie pokonkursowej. Przy każdej pracy będzie podane imię i nazwisko autora.
18. Zgłoszenie prac do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Organizatorów.
20. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne przedłużanie, skracanie,
zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od nich niezależnych.
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