Konkurs
Wyczaruj Coś z drewna, czyli deska w roli głównej
Organizator: Urząd Gminy w Rzeczniowie, Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Rzeczniowie
Uczestnicy: Osoby zainteresowane produkcją przedmiotów użytkowych z drewna, rzeźbiarzy,
artystów malarzy, rzemieślników, hobbystów. Organizatorzy konkursu pragną zachęcić
wszystkich miłośników drewna do tworzenia dzieł, przedmiotów użytkowych, zapewnią
prezentowanie prac na wystawie konkursowej w trakcie corocznego „Festiwalu w Dechę.
Zabujaj się w Rzeczniowie”
Prace oceniane będą w następujących kategoriach:
 Wyroby użytkowe (np. skrzynki, meble zrobione ze skrzynek, palet);
 Wyroby artystyczne i edukacyjne (np. malowane na desce, dekoracje wycięte z
deski, zabawki używane w plenerze)
Warunki uczestnictwa:
1. Do konkursu można zgłaszać maksymalnie 3 prace.
2. Prezentowane prace konkursowe muszą mieć charakter przedmiotów użytkowych lub
artystycznych wykonanych z drewna.
3. Technika wykonania prac dowolna, w tym zbijanie, klejenie, malowanie, rzeźbienie)
4. Praca powinna mieć wypełnioną kartę zgłoszeniową.
Termin trwania konkursu i dostarczenia prac:
1. Prace należy dostarczyć osobiście do siedziby Gminnej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Rzeczniowie- formy małe.
2. Formy duże dostarczone powinny być w dniu Festiwalu. Wcześniej jednak
dostarczona powinna być fotografia przedmiotu do siedziby Gminnej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Rzeczniowie i karta zgłoszeniowa.
Zasady przyznawania nagród:
1. Oceny prezentowanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa
złożona z 5osób, powołana przez Organizatorów.
2. Komisja konkursowa ocenia przedmioty pod względem:

-walorów użytkowych,
-prezentacji i estetyki,
-atrakcyjności, oryginalności i kreatywności.
3. Za zajęcie I, II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe. Pozostali
uczestnicy finału otrzymują nagrody niespodzianki.
 Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu finału konkursu.


Od podjętej przez komisję decyzji o przyznaniu nagród nie przysługuje odwołanie.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych, które zostały podane w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażenie
zgody na przetwarzanie wizerunku uczestnika konkursu.
2. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację, bez odrębnego
wynagrodzenia, zgłoszonych do konkursu przepisów oraz zdjęć potraw
konkursowych.
3. Administratorem zebranych danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o ‘Ochronie danych osobowych’ – Dz. U. z 2002r. nr 101 poz.
926 jest Urząd Gminy w Rzeczniowie i Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Rzeczniowie.
4. Informacje o nagrodzonych i ich potrawach zostaną opublikowane na stronie
internetowej Gminy Rzeczniów oraz na stronach internetowych biblioteki.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator.
6. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem Tel. 48 61 67 056,
48 6167 004 wew. 30.

