Regulamin
Konkurs na najpiękniejszy wieniec adwentowy 2020
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Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”.
Celami konkursu są:
 propagowanie tradycji i kultury polskiej związanej z wydarzeniami kalendarza
liturgicznego,
 rozwój talentów artystycznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 pobudzanie wyobraźni dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Konkurs polega na stworzeniu wieńca adwentowego, sfilmowaniu go i sfotografowaniu.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział uczestnicy indywidualni,
jak i grupy niezależnie od wieku.
Pracownicy Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i Fundacji „Wiatrak” oraz ich najbliższa
rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
Konkurs obejmuje dwie kategorie:
a. Praca indywidualna
b. Praca grupowa
Uczestnik/Grupa może dostarczyć tylko jedno nagranie jednej pracy (najlepiej
w formacie avi lub mpg). Dodatkowo dołącza 1 zdjęcie pracy (format jpeg lub png).
Technika wykonania pracy jest dowolna.
Wieniec musi posiadać cztery świece (symbolizujące cztery niedziele adwentu)
Kryteria oceny będą obejmowały:
 pomysłowość;
 estetykę wykonania;
 wyraz artystyczny;
 samodzielność;
 kompozycję.
Każdy plik filmowy i zdjęcie musi być opisane imieniem i nazwiskiem autora lub autorów/
grupy.
Do każdego nagrania i zdjęcia należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz
Zgłoszeniowy. W przypadku, gdy Uczestnik jest niepełnoletni, dokumenty wypełnia rodzic lub
opiekun prawny.
Filmy i zdjęcia bez dołączonego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego
zostaną zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.wiatrak.org.pl
Nagrania z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym Uczestnik/ Uczestnicy wysyłają na
skrzynkę pocztową Organizatora: ckk@wiatrak.org.pl.
Ostateczny termin przesyłania nagrań i formularzy: 4.12.2020r. do godz. 14:00. Zgłoszenia
nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie (decyduje data i godzina
wpłynięcia zgłoszenia na skrzynkę mailową Organizatora).
Przesłanie nagrania konkursowego jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw
autorskich do filmu na rzecz Organizatora konkursu. Nadesłane filmy przechodzą zatem na
własność Organizatora, pozostając do jego dyspozycji.
Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze prace w każdej z 2 kategorii
(I, II, III miejsce).
Nie istnieje możliwość wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagród.
Postanowienia Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu zostaną wyłonieni w dniu 11.12.2020 r. do godziny 20:00.
Ogłoszenie wyników opublikowane zostanie na stronie www.wiatrak.org.pl oraz Facebooku:
https://www.facebook.com/wiatrakfundacja.
Ze względów bezpieczeństwa podczas cały czas rozprzestrzeniającej się pandemii COVID-19,
nagrody przekazane zostaną w formie przesyłek.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela biuro Fundacji "Wiatrak"
tel. 52 32 34 810/ 509 433 585.

