REGULAMIN KONKURSU
NA DEKORACJĘ PATRIOTYCZNĄ
PT. „BO KOCHAM POLSKĘ”

I. Organizator.
1. Organizatorem konkursu jest Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Urzędu
Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
2. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
Polskę.
II. Temat konkursu.
Przedmiotem konkursu jest dekoracja patriotyczno-niepodległościowa z okazji Dnia Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej.
III. Cel konkursu.
Celem konkursu jest pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt
państwowych oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu
artystycznego.
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to dobry moment na zamanifestowanie pamięci o
narodowych symbolach, z którymi się identyfikujemy i które identyfikują naszą Ojczyznę. To
wokół tych symboli Polacy gromadzili się, gdy w Polsce działo się coś ważnego. To właśnie flaga
pozwala nam się rozpoznać, podkreśla więzi z Ojczyzną i jedność wszystkich Polaków na świecie.
IV. Warunki uczestnictwa.
1. Konkurs organizowany jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych promowaniem
szacunku dla symboli narodowych z terenu gminy Góra Kalwaria. Dekoracja może dotyczyć drzwi,
okna, balkonu, witryny sklepowej, ale również ogródka lub tablicy. Liczymy na Państwa
pomysłowość.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do dnia 9 maja 2018 r. na adres
promocja@gorakalwaria.pl fotografii dekoracji patriotycznej wraz ze zgłoszeniem do konkursu
oraz zgodą na przetwarzanie i publikację danych osobowych autora wg załącznika nr 1.
3. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych umiemożliwia udział w konkursie.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem licencji na wykorzystanie
zdjęć w celach promocyjnych konkursu oraz gminy Góra Kalwaria.
Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na publiczne udostępnianie przesłanych zdjęć, w szczególności na potrzeby realizacji i
promocji konkursu, w tym w szczególności wprowadzenie zdjęć do sieci komputerowych,
Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką oraz przesyłanie innym
podmiotom współpracującym z Organizatorem.

V. Ocena.
Jury powołane przez Organizatora, na podstawie zdjęć, dokona oceny wykonanych dekoracji do
dnia 18 maja 2018 r.
VI. Kryteria oceny.
1.
2.
3.
4.

Pomysłowość (oryginalność, walory patriotyczne, nawiązanie do tradycji).
Związek z kształtowaniem patriotyczno-niepodległościowych postaw społecznych.
Rozmiar dekoracji (w tym pracochłonność w przygotowaniu dekoracji.)
Estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny

VII. Nagroda.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody przygotowane przez Referat Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
Wybrane fotografie będą prezentowane w mediach i publikacjach urzędu.
VIII. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 25 maja, a wręczenie nagród odbędzie się podczas
Święta Góry Kalwarii 9 - 10 czerwca 2018 roku.
IX. Postanowienia końcowe.
1. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie
konkursu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora.
3. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.

