
Regulamin konkursu   

 

ANTONI KURZAWA – GENIUSZ ZRYWAJĄCY PĘTA 
 

Realizowanego w ramach projektu „Antoni Kurzawa – geniusz zrywający pęta”, przez  

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim, 

dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury 

w ramach programu Kultura - Interwencje 2018. 

 

 

§ 1   

Cele Konkursu 

  

Konkurs ma na celu stworzenie prezentacji multimedialnej, która będzie zaprezentowana  podczas 

wydarzenia „Antoni Kurzawa – geniusz zrywający pęta”. 

Nagrodzona zostanie praca, która najcelniej ukaże ideę konkursu, jaką jest przybliżenie życia 

i twórczości artysty, rzeźbiarza – Antoniego Kurzawy. 

  

  

§ 2 

Organizator Konkursu 

 

1. Organizatorem Konkursu „Antoni Kurzawa – geniusz zrywający pęta” jest Gminne Centrum 

Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim 

2. Partnerzy: Urząd Gminy Rzepiennik Strzyżewski, Stowarzyszenie Rozwoju sołectwa w Turzy, 

Stowarzyszenie ADSUM, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. 

 

§ 3 

Założenia organizacyjne 

  

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następującej kategorii: 

- prezentacja multimedialna – dla młodzieży w wieku od 13 do 19 lat  

 

2. Prezentacje przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej 

niepublikowanymi. 

 

3. Prezentacje powinny: 

- przedstawiać sylwetkę, życie, twórczość i prace artysty, rzeźbiarza - Antoniego Kurzawy, 

- być wykonane w formie multimedialnej 

- zawierać informacje dot. źródła informacji (bibliografia) 

- trwać maksymalnie 10 minut, 

 

4. Prezentacje powinny być podpisane, umieszczone na płycie CD wraz z dołączonymi danymi 

Imię, nazwisko:………………. 

Wiek:………………….. 

Telefon kontaktowy:………………… 

adres:…………….. 

oraz pozwoleniem na przetwarzanie danych osobowych - załącznik do regulaminu.  

 

 

5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na 

wykorzystanie prezentacji w celach promocyjnych Konkursu. 



  

6. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora 

Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 

1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).   

  

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.   

  

8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej. 

  

9. Spośród zgłoszonych prezentacji Jury wybierze jedną najlepszą pracę. Nagrodzona praca 

zostanie zaprezentowana  podczas wydarzenia „Antoni Kurzawa – geniusz zrywający pęta” 

  

§ 4 

Ocena prac konkursowych 

 

1. Prezentację umieszczoną na płycie CD wraz z pozwoleniem na przetwarzanie danych osobowych, 

załączonym w niniejszym regulaminie, należy składać do 20 sierpnia 2018 r., w biurze Gminnego 

Centrum Kultury w Rzepienniku Suchym. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu 

udzielają pracownicy GCK pod numerem telefonu 146531571. 

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. 

zgodność historyczną  

 

4. Decyzje Jury są niepodważalne i ostateczne. 

 

§ 5 

Ogłoszenie wyników Konkursu 

  

1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  do 10 września br. na stronie: 

www.gckrzepiennik.pl i faceboku. 

  

  

§ 6 

Nagrody 

  

1. Organizator przewiduje 1 nagrodę główną - tablet, oraz upominki książkowe, które wręczone 

zostaną podczas wydarzenia „Antoni Kurzawa – geniusz zrywający pęta”.  

  

 

Organizator: 

  

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji  

w Rzepienniku Strzyżewskim 

  

Dyrektor GCK 

 

Halina Hołda 

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach 

programu Kultura – Interwencje 2018. 

http://www.gckrzepiennik.pl/

