
Regulamin konkursu plastycznego:
„Ilustracja do kalendarza Kultura polska oczami dzieci”

§1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1. Zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości oraz budowanie trwałej więzi
emocjonalnej z krajem ojczystym.

2. Integracja polsko-fińska.

3. Zapewnienie możliwości kreatywnego uczestniczenia w kulturze narodowej i w
wydarzeniach związanych z obchodami świąt i tradycji polskich.

4. Promowanie kultury polskiej poza granicami Polski.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „Ilustracja do kalendarza Kultura polska oczami
dzieci”  jest Zjednoczenie Polskie w Helsinkach, oddział w Turku we współpracy z
Ambasadą RP w Helsinkach.

2. Adres organizatora: Mälikkälänkatu 8, 20210 Turku.

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Anna Mrowicka,
adres mailowy anna.mrowicka@turku.fi telefon: +358 407 267 190

§3 Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie pochodzenia polskiego (polonijni) szkół
podstawowych i średnich mieszkających w Finlandii.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi

wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na
konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
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4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1-12 prac, przy czym każda praca
powinna przedstawiać inny miesiąc.

5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu
dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol lub blok techniczny w
formacie A4 lub A3 w widoku poziomym, a następnie zeskanowane lub
sfotografowane w formacie elektronicznym (JPG lub PDF).

7. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest
zaprojektowaniem ilustracji kalendarza dotyczącej świąt, tradycji, przysłów, pór roku i
skojarzeń związanych z danym miesiącem.

8. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie
prawni uczniów, nauczyciele, lub sami uczestnicy, którzy ukończyli 12 lat.

9. Prace należy zeskanować i wysłać drogą elektroniczną na adres mailowy
organizatora. W temat wiadomości należy wpisać Konkurs plastyczny „Ilustracja do
kalendarza Kultura polska oczami dzieci”. Do wiadomości mailowej należy załączyć:

a. Wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej
organizatora, wraz z podpisanymi przez uczestnika konkursu lub jego
przedstawiciela ustawowego: klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych
osobowych oraz oświadczeniem dotyczącym praw autorskich do dzieła.

b. plik ze skanem pracy zatytułowanym imieniem i nazwiskiem autora oraz
przedstawionym na ilustracji miesiącem.

10. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na
organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

11. Prace nie spełniające zasad udziału nie wezmą udziału w konkursie.

12. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
http://www.polonia-finlandia.fi/ oraz https://blog.edu.turku.fi/jezykpolski.

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  grudnia 2021 r. na
wskazany w regulaminie adres e-mailowy.

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało
to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy
konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.
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3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane
niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez
organizatora. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

- zgodność pracy z tematem

- jakość wykonania

- oryginalność i pomysłowość

- walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika
wykonania - stopień trudności wykonania.
5. Wybrane prace konkursowe zostaną umieszczone w kalendarzu Kultura polska

oczami dzieci przygotowanego przez organizatora konkursu.
6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 15 grudnia 2021 r.

2. Komisja konkursu wybierze dwanaście prac, ilustrujących dany miesiąc. Każda praca
reprezentuje jeden miesiąc.

3. Lista autorów wybranych prac zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora konkursu.

4. Wybrane prace zostaną opublikowane w kalendarzu Kultura polska oczami dzieci.
5. Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.
6. Wybrane prace konkursowe należy przesłać w oryginale na adres Mälikkälänkatu 8,

20210 Turku.
7. W ramach nagrody każdy laureat dostanie po jednym egzemplarzu kalendarza

Kultura polska oczami dzieci przesłany pocztą na adres uczestnika bądź osoby
pośredniczącej w przesyłaniu prac.

8. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§6 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady  i
warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone
lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.



3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik
konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają
organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w
regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną
rozstrzygnięte polubownie.


