Regulamin konkursu

Wirtualna Galeria Międzypokoleniowa
Wirtualna Galeria Międzypokoleniowa online – to miejsce, gdzie będzie można obejrzeć amatorską
twórczość artystyczną grup międzypokoleniowych dotyczącą Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
w formie prac plastycznych, rękodzieła, kolażu, poezji, muzyki. Udział w projekcie polega na przesłaniu
pracy lub filmiku, które powstały w grupie międzypokoleniowej z udziałem np. rodziców, dziadków,
wnuków, wujków i cioć, rodzeństwa, jak też przyjaciół i znajomych. Poprzez współpracę należy rozumieć
bezpośrednią aktywność twórczą, jak i współdziałanie za pomocą technologii informacyjnokomunikacyjnych. Wyróżnione prace będą eksponowane w Wirtualnej Galerii Międzypokoleniowej
w mediach społecznościowych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
§ 1.
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki na jakich odbywa się Konkurs.
2. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich twórców amatorów
z województwa zachodniopomorskiego z wyłączeniem pracowników Organizatora, członków ich
rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu
(dalej: Uczestnicy).
3. Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie. Udział w konkursie osób
niepełnoletnich dopuszczalny jest pod warunkiem załączenia zgody na udział w Konkursie
podpisanej przez rodzica lub opiekuna (przedstawiciela ustawowego).
4. Tematyka zgłaszanych prac konkursowych powinna odnosić się do Zamku Książąt Pomorskich
w Szczecinie.
§ 2.
1. Organizator Konkursu
a) Organizatorem konkursu jest Zamek Książąt Pomorskich z siedzibą w Szczecinie,
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.
b) Koordynator

ze

strony

Zamku:

Dział

Edukacji

Artystycznej

konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl, tel: +48 91 434 83 24-28.
§ 3.
1. Cele konkursu:
1) promocja wizerunku Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie,
2) urozmaicenie aktywności Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w sieci,
3) integracja seniorów i ludzi młodego pokolenia,
4) tworzenie przestrzeni do dialogu międzypokoleniowego,
5) stworzenie uczestnikom możliwości prezentacji amatorskiej twórczości artystycznej,
6) promowanie wartości relacji międzypokoleniowych,
7) rozwijanie umiejętności pracy w grupie międzypokoleniowej,
8) upowszechnianie ciekawych form spędzania wolnego czasu.

e-mail:

§ 4.
1. Zasady uczestnictwa
1) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
2) Uczestnicy: projekt skierowany jest do wszystkich twórców amatorów i miłośników Zamku
Książąt Pomorskich w Szczecinie z województwa zachodniopomorskiego.
3) Kategoria wiekowa: brak ograniczeń.
4) Kategorie prac: prace plastyczne, rękodzieło, kolaż, poezja, muzyka.
5) Przesyłanie prac: prace należy nadesłać na adres email:konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl,
wraz z wypełnioną kartą uczestnika zawierającą zgodę RODO.
6) Prace nie spełniające kryterium jakościowego, o którym mowa w § 5. nie będą oceniane.
7) Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na publikację prac konkursowych na stronach
Organizatora lub eksponowanie ich w celach promocyjnych konkursu, w tym poza granicami
kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej,
zawierających nadesłane prace.
8) Organizator zobowiązuje się do wysłania na adres e-mail Uczestnika potwierdzenia
otrzymania prac za pośrednictwem poczty elektronicznej i przyjęcia ich do Konkursu.
§ 5.
1. Formy prac konkursowych
1) W przypadku wybrania następujących kategorii: praca plastyczna, rękodzieło, kolaż należy
spełniać następujące warunki: prace powinny być estetyczne, przejrzyste, zgodne z tematyką
konkursu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej oraz powinny
być autorskim projektem. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie jednej pracy w jednej
z kategorii przez daną grupę. Technika wykonania jest dowolna. Zdjęcie pracy należy
przesłać w wersji cyfrowej (format jpg – 2480 x 3508 pixeli, min. 72 dpi, preferowane 300dpi
(format A4), czyli 21x29,7cm) na adres e-mail: konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl z
dopiskiem Wirtualna Galeria Międzypokoleniowa lub za pośrednictwem serwera (np.
dropbox, wetransfer lub inny), na którym Uczestnik Konkursu umieścił swoją pracę wraz z
linkiem download dla plików powyżej 25 mb. Plik należy zatytułować według wzoru
plastyczny_imięnazwisko.jpg. Termin nadesłania pracy upływa 20 czerwca 2020r.
2) Poezja – kategoria obejmuje dowolny utwór poetycki, który powinien być

zgodny

z tematem konkursu ze szczególnym uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej,
respektować kulturę słowa oraz powinien być projektem autorskim. Warunkiem uczestnictwa
jest przesłanie jednego dzieła literackiego przez daną grupę. Prace konkursowe w formie
dokumentu

elektronicznego

należy

nadsyłać

na

adres

e-mail:

konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl z dopiskiem Wirtualna Galeria Międzypokoleniowa.
Termin nadesłania pracy upływa 20 czerwca 2020r.

3) Muzyka – kategoria obejmuje dowolny utwór muzyczny wokalny, wokalno-instrumentalny,
instrumentalny nieprzekraczający 3 minut, który jest zgodny z tematyką konkursu ze
szczególnym uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej, posiada tytuł oraz jest
kompozycją autorską. Pracę należy udostępnić za pośrednictwem serwera (np. dropbox,
wetransfer lub inny) jednocześnie informując o tym Organizatora drogą mailową na adres email konkurs.galeria@zamek.szczecin.pl z dopiskiem Wirtualna Galeria Międzypokoleniowa.
Plik video w rozdzielczości :1280x720 lub 854x480, rozmiar: 100 MB, 16:9, format MOV,
FLV, WMV, AVI lub plik audio WAV, MP3. Plik należy nazwać według wzoru
muzyczny_imięnazwisko.wav. Termin nadesłania pracy upływa 20 czerwca 2020r.

§ 6.
1. Organizator konkursu przewiduje następującą koncepcję nagradzania:
a) Organizator powoła trzech członków Jury;
b) Jury wyłoni wyróżniające się prace z poszczególnych kategorii wedle kryterium
przedstawionym w § 5.;
c) Wyróżnione prace będą eksponowane w Wirtualnej Galerii Międzypokoleniowej dostępnej
w mediach społecznościowych Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie;
d) Jury ogłosi wyniki konkursu i opublikuje prace w Wirtualnej Galerii do dnia 30 czerwca
2020r.;
e) Decyzje Jury są ostateczne, nie przewiduje się procedury odwoławczej.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Zamek Książąt Pomorskich
w Szczecinie jako administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamek
Książąt
Pomorskich
(Polityka
Prywatności)
dostępna
jest
pod
adresem:
http://bip.zamek.szczecin.pl/35/71/obowiązek-informacyjny-rodo.html.

