Regulamin konkursu na wypiek świąteczny 2020
I.

Organizatorzy:

1. Urząd Gminy Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 48a, 78-100 Kołobrzeg

II.

Program konkursu:

21 grudnia 2020 r. godz. 15.30 – ostateczny termin zgłaszania prac.
23 grudnia 2020 r. około godz. 12.00 – rozstrzygnięcie konkursu.

III.

Cele konkursu:

- rozwijanie kreatywności
- kultywowanie tradycji świątecznych
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
-rozwijanie zdolności kulinarnych
- rozwijanie zdolności manualnych
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych i kulinarnych
- integracja mieszkańców
- przybliżenie tradycji związanej ze Świętami Bożego Narodzenia,
- zachęcenie do wspólnej rodzinnej pracy, budującej rodzinną świąteczną atmosferę

IV.

Regulamin:

1. Impreza ma charakter konkursowy i zostanie przeprowadzona w jednej kategorii. Uczestnikami konkursu
mogą być tylko osoby zamieszkałe na terenie Gminy Kołobrzeg:
I kategoria – na najpiękniejszy wypiek świąteczny (kategoria indywidualna dla wszystkich mieszkańców Gminy)
2. Prace konkursowe należy zgłosić do dnia 21 grudnia 2020 roku.
3. Każdy uczestnik zgłaszający pracę musi wypełnić kartę zgłoszenia na podstawie której przydzielony zostaje
numer identyfikacyjny pracy, ułatwiający wypełnianie kart ocen komisji konkursowej w danej kategorii.
4. Każdy uczestnik zgłaszający pracę musi podpisać Oświadczenie uczestnika biorącego udział w konkursie.
5. W przypadku osoby niepełnoletniej kartę zgłoszenia oraz oświadczenie uczestnika biorącego udział w
konkursie wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny dziecka.
6. Prace konkursowe należy sfotografować w trzech różnych ujęciach. Powinny być dołączone do formularza w
jednym ze standardowych plików: .pdf, .png, .jpg lub .jpeg. Na dwóch zdjęciach powinna być praca konkursowa,
na trzecim praca konkursowa oraz autor pracy.
7. Zdjęcia prac razem z kartami zgłoszeniowymi (podpisanymi i zeskanowanymi) należy przesłać na adres email: promocja@gmina.kolobrzeg.pl .
8. Zgłaszając pracę uczestnik oświadcza, że posiada oryginał pracy konkursowej, przesłanej w formie zdjęcia
oraz że praca konkursowa nie narusza niczyich praw, w szczególności praw autorskich.
9. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

V.

Ocena i nagrody:

1. Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w kategorii:
Kategoria I – najpiękniejszy wypiek świąteczny.
2. Lista laureatów konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gmina.kolobrzeg.pl
3. Ocena Jury decyduje o finałowym rozstrzygnięciu konkursu.

VI.

Kryteria oceny:

- oryginalny pomysł;
- estetyka wykonania pracy;
- ogólny wyraz artystyczny;
- zgodność pracy z założeniami konkursu;
- stopień trudności;
- indywidualny charakter pracy.

VII. Sprawy organizacyjne:
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie danych osobowych uczestników w
zakresie obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek do celów konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie
obejmującym imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, wizerunek przez Organizatora w celach związanych z
organizowanym Konkursem, w tym z wydaniem nagród oraz ewentualnymi obowiązkami podatkowymi i
rozpatrywaniem reklamacji.
3. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego udziela Organizatorowi zgody na dokonywanie
bez ograniczeń ilościowych i czasowych różnych opracowań przesłanej pracy konkursowej, a także korzystania i
rozporządzania nią bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych.
4. Wszelkie kwestie nieuregulowane w regulaminie rozstrzygać będzie Jury konkursu.
5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
6. W przypadku pytań osobą koordynującą projekt jest:
Michał Borowski, e-mail: m.borowski@gmina.kolobrzeg.pl

