REGULAMIN KONKURSU
JAN DOBROGOST KRASIŃSKI - WYBITNY MECENAS SZTUKI
I FUNDATOR
1. Adresaci konkursu
Konkursy plastyczny i fotograficzny propagujące postać i spuściznę Jana Dobrogosta
Krasińskiego kierowane są do uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Węgrowie
oraz Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.
2. Organizatorzy konkursu
Organizatorem konkursu jest Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie oraz
Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Nauka-Rozwój”.
3. Cele konkursu:
 zainteresowanie uczniów historią regionalną ze szczególnym uwzględnieniem dorobku
Jana Dobrogosta Krasińskiego;
 popularyzowanie wśród młodzieży postaci i dzieła Jana Dobrogosta Krasińskiego;
 rozpowszechnienie wzorca osobowego patrona szkoły, mecenasa sztuki, żołnierza, obywatela,
fundatora;
 rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych
źródłach historycznych;
 kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi sposobami wypowiedzi artystycznej.
4. Przedmiot konkursu
Zakres chronologiczny i tematyczny konkursu obejmuje lata życia Jana Dobrogosta Krasińskiego
(1639-1717) oraz jego najważniejsze dokonania dla rozwoju Węgrowa.
5. Zasady udziału w konkursie
 Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub fotografii
związanej z tematem „Jan Dobrogost Krasiński-wybitny mecenas sztuki i fundator”.
 Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką np. rysunkową (ołówek,
kredki, tusz, węgiel), malarską, collage, witraż, mozaika itp. W formacie od A3 do A0
 Fotografie przyjmowane będą wyłącznie w formacie 21x30 lub 30x42. Każdy
z autorów może złożyć maksymalnie 3 zdjęcia (kolor, czarno-białe, sepia).
 Prace konkursowe muszą być wykonane samodzielnie, nigdzie wcześniej
niepublikowane i nieprzedstawiane na innych konkursach.
 Wszystkie prace należy podpisać na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.
 Wraz z pracą uczestnicy składają następujące dokumenty: formularz zgłoszeniowy
wraz z oświadczeniami ( zgoda rodzica/opiekuna na udział w konkursie, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem
konkursu dostępnym na stronie internetowej www.gimnazum.wegrow.pl)
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia
konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie
jego imienia i nazwiska oraz pracy konkursowej na stronie internetowej gimnazjum oraz
na zaprezentowanie pracy na wystawie w Węgrowskim Ośrodku Kultury.
 Organizator informuje, że niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym
zasady konkursu.
 Przystąpienie uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego
regulaminu.

6. Termin i miejsce nadsyłania prac
 Prace konkursowe należy składać do p. Edyty Wysokińskiej oraz p. Radosława
Łuszczyńskiego w Gimnazjum im Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie
do 16.05.2017r.
7. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
 Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową w składzie: p. Małgorzata
Skwierczyńska, p. Edyta Wysokińska oraz p. Roman Postek.
 Wyniki konkursu będą ogłoszone na początku czerwca b.r. na stronie internetowej
www.gimnazum.wegrow.pl
 Nagrody zostaną wręczone podczas obchodów Roku Jana Dobrogosta Krasińskiego
w Węgrowie w czerwcu br.
 Najlepsze prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Węgrowskim
Ośrodku Kultury.

Załącznik 1
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU
JAN DOBROGOST KRASIŃSKI - WYBITNY MECENAS SZTUKI I FUNDATOR

.................................................................................................
(imię i nazwisko)
.................................................................................................
(data urodzenia)
.................................................................................................
(imiona rodziców/opiekunów prawnych)
.................................................................................................
(adres zamieszkania)
.................................................................................................
(nr telefonu)
.................................................................................................
(adres e-mail)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie
oraz na przetwarzanie
jego danych osobowych z godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych, do celów związanych bezpośrednio z konkursem i jego promocją.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem konkursu
i wyrażam zgodę na. publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka w celach
promocyjnych.
JAN DOBROGOST KRASIŃSKI - WYBITNY MECENAS SZTUKI I FUNDATOR

......................……………………………
(data i podpis rodzica/opiekuna)

