Regulamin konkursu plastycznego
pn. „Moje Boże Narodzenie”

	Organizator:
Organizatorem konkursu plastycznego jest Redakcja „Nowego Tygodnia” w Chełmie oraz chełmska Fundacja „Młode talenty”.


	Cele konkursu:
Celem konkursu jest rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości na estetykę i sprawności manualnej; uwrażliwienie społeczeństwa na piękno rodzinnych świąt; pogłębianie wiedzy na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.


	Uczestnicy:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z m. Chełm, Krasnystaw i Włodawa, powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego, w wieku od 4 do 12 lat. Uczestnikami konkursu nie mogą być członkowie najbliższej rodziny organizatorów.


Dopuszcza się następujące kategorie wiekowe w konkursie plastycznym:
I - Dzieci w wieku od 4 do 7 lat,
	- Uczniowie szkół podstawowych w wieku od 8 do 12 lat.



	Zasady przygotowania prac:
Prace konkursowe mogą być wykonane według wszelkich możliwości twórczych. Dopuszcza się dowolność inspiracji i użytych form / technik / stylów, z zaznaczeniem, że forma pracy i jej wykonanie muszą reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych.

Prace plastyczne powinny być przygotowane na kartonie A4.
Jeden Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową, do której należy dołączyć poprawnie wypełniony formularz / kupon zgłoszeniowy z papierowego wydania gazety.
Do udziału w konkursie dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne, wykonane własnoręcznie przez uczestników. Prace niespełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane.

	Przyjmowanie prac:
Wszystkie prace należy dostarczyć do dnia 4 grudnia do siedziby Redakcji „Nowego Tygodnia”, adres: ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, w godz. od 8:00 do 16:00. W przypadku prac wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.


	Kryteria oceny:
Trzyosobowa komisja konkursowa w składzie: dwóch przedstawicieli redakcji „Nowego Tygodnia” i jeden przedstawiciel fundacji „Młode talenty” będzie oceniać m.in. pomysłowość, estetykę pracy, walory plastyczne / literackie, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, wkład pracy. Spośród wszystkich zgłoszeń komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace, których fotografie zostaną opublikowane w wydaniu papierowym gazety 13 grudnia wraz z kuponem do głosowania. Laureatów w poszczególnych kategoriach wybiorą Czytelnicy. Głosowanie na kuponach potrwa do końca roku, a w pierwszym wydaniu noworocznym podamy nazwiska zwycięzców. Od oceny jury konkursowego uczestnikom konkursu nie przysługuje odwołanie.


	Nagrody:
Zwycięzcy w obu kat. wiekowych otrzymają nagrodę pieniężną w kwocie 500 zł, zdobywcy II miejsca - 300 zł, zaś III miejsca - 200 zł. Dodatkowo komisja konkursowa przyzna specjalną nagrodę pieniężną (200 zł) w każdej z dwóch kategorii wiekowych. Nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł otrzyma nauczyciel-opiekun, od którego podopiecznych wpłynie najwięcej prac konkursowych. Spośród Czytelników, którzy wezmą udział w głosowaniu, rozlosujemy nagrodę w wysokości 100 zł. 



	Dodatkowe informacje:
Organizatorzy zobowiązują się do traktowania nadesłanych prac z należytą starannością, ale nie odpowiadają za uszkodzenia lub zagięcia wynikłe z winy poczty lub nadawcy.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania nagrodzonych i wyróżnionych prac w celach propagowania konkursu.
Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.


	Ochrona danych osobowych:
Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika dla celów związanych z przebiegiem konkursu (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza uczestnik, w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystanie ewentualnych późniejszych zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek laureatów konkursu.

