1. Organizatorami konkursu są: Miasto Radomsko, wnioskodawcy projektu pn. „Pomost
dla pokoleo” oraz Muzeum Regionalne im. S. Sankowskiego w Radomsku.
2. Konkursu potrwa od 3 lipca do 3 października 2017 roku.
3. Celem konkursu jest zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci młodzieży
oraz osób starszych, jak również popularyzacja wiedzy na temat odpowiedzialności
za środowisko, pobudzanie kreatywności, wykorzystanie zdolności artystycznych
oraz zwiększenie wrażliwości na piękno otaczającego świata.
4. Uczestnikami konkursu mogą byd dzieci, młodzież, osoby dorosłe, w tym seniorzy z terenu
Miasta Radomsko. W ramach konkursu uczestnicy tworzą pracę w grupach (zespołach)
wielopokoleniowych (tj. co najmniej jeden uczestnik poniżej 15 roku życia oraz co najmniej
jeden uczestnik powyżej 50 roku życia). Liczebnośd grupy powinna zawierad się
w przedziale od 2 do 4 osób.
5. Warunki uczestnictwa w konkursie:
a) członkowie każdej z grup zobowiązani są do wypełnienia i dostarczenia do Urzędu Miasta
Radomsko formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu
w terminie do dnia 15 września 2017 roku osobiście lub w postaci elektronicznej (skan)
na adres mailowy: promocja@radomsko.pl; formularz zgłoszeniowy zawiera klauzule
dotyczące akceptacji warunków przedmiotowego regulaminu, wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia
29.08.1997 r. (t.j. Dz.U.2016.922), wyrażenia zgody na upublicznienie imienia i nazwiska,
jak również wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz wyrażenia zgody
na ekspozycję i publikację prac przy wykorzystaniu różnorodnych form prezentacji (zarówno
tradycyjnej jak i multimedialnej),
b) praca konkursowa ma byd pracą plastyczną wykonaną z wykorzystaniem dostępnych ziół,
warzyw, kwiatów itp.; temat przewodni pracy: Nasz zielnik,
c) prace konkursowe należy dostarczyd do Muzeum Regionalnego im. S. Sankowskiego
w Radomsku w terminie od 25 do 29 września 2017 roku,
d) prace przekazane na konkurs muszą byd wykonane samodzielnie oraz nie mogą byd
wcześniej wystawiane ani publikowane,
e) każda grupa (zespół) może przekazad tylko jedną pracę,

f) w konkursie mogą brad udział wyłącznie osoby zgłoszone w ramach poszczególnych grup
(zespołów) na podstawie formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 5 a,
g) autorzy prac udostępniają nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej
w ramach konkursu pracy plasytcznej i udzielają zgody na jej publiację i rozpowszechnianie,
h) każda praca powinna zostad opatrzona danymi osobowymi: imiona i nazwiska autorów,
wiek oraz adres; prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu,
i) dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów prawidłowej realizacji
konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim.
6. Warunki rozstrzygnięcia konkursu i nagrody:
a) powołana zostanie 3 osobowa komisja konkursowa, która wyłoni laureatów konkursu
spośród autorów otrzymanych prac,
b) przyjęto trzy zasadnicze kryteria oceny prac: zgodnośd z tematyką, estetyka pracy,
pracochłonnośd i poziom zaangażowania oraz oryginalnośd pomysłu i formy prezentacji,
c) komisja konkursowa przyzna nagrody za miesjca I, II i III, dodatkowo komisja konkursowa
może wytypowad wyróżnione prace, które również zostaną nagrodzone,
d) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 października 2017 roku w Muzeum Regionalnym
im. S. Sankowskiego w Radomsku.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowieo niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeo mających wpływ na organizowanie konkursu,
b) nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac (minimalna
liczba prac zgłoszonych do konkursu – 5).
8. Informacje dotyczące konkursu można uzyskad w Wydziale Informacji i Promocji Urzędu
Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pod numerem telefonu: 44 6854502
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: promocja@radomsko.pl.

