REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZASTĄP KOSSAKA –
NAMALUJ SZARŻĘ POD OSUCHOWEM”
1. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Mszczonowskie Stowarzyszenie
Historyczne.
2. Cel konkursu: Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o szarży pod Osuchowem.
3. Uczestnictwo w konkursie: W Konkursie plastycznym „Zastąp Kossaka – namaluj szarżę
pod Osuchowem” mogą uczestniczyć uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich z terenu
Gminy Mszczonów. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
4. Tematyka konkursu: Tematyka prac konkursowych obejmuje utrwalenie w dowolnej
formie plastycznej swojej wizji szarży pod Osuchowem. Każdy uczestnik może zgłosić
jedną pracę.
5. Przebieg konkursu: Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w październiku
2014 r. we wszystkich szkołach średnich oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Mszczonów
a
także
na
portalach
www.mszczonow.pl,
www.gci.mszczonow.pl
oraz www.izba.mszczonow.pl. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny
składać prace konkursowe w siedzibie Gminnego Centrum Informacji w Mszczonowie
przy ul. Żyrardowskiej 4 do dnia 10 listopada 2014 r. włącznie w kopercie opisanej według
następującego wzoru:
Konkurs plastyczny „Zastąp Kossaka – namaluj szarżę pod Osuchowem”
Imię i nazwisko
Adres, telefon kontaktowy
Nawa szkoły, klasa
Uczestnicy konkursu składając prace konkursowe przekazują organizatorowi,
Mszczonowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu, prawa do publikacji nadesłanych
wytworów w materiałach promocyjnych (strony www, foldery, ulotki, pocztówki,
materiały informacyjne), jak również wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
6. Wyłonienie zwycięzców: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 listopada 2014 r.
na portalach www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl oraz
w Gminnym Biuletynie Informacyjnym „Merkuriusz Mszczonowski”. Osoby nagrodzone
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zostaną dodatkowo poinformowane telefonicznie o zdobyciu nagrody. O przyznanych
miejscach zadecyduje liczba punktów przyznanych przez członków trzyosobowej Komisji
Konkursowej pracującej zgodnie z Regulaminem pracy Komisji. Kryteriami oceny będą:
oryginalność, kompozycja, sposób przedstawienia obiektu/miejsca oraz ogólny wyraz
artystyczny. Werdykt Komisji Konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane za pośrednictwem w/w kanałów promocyjnych.
7. Nagrody: Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe – akcesoria malarskie oraz
pamiątkowe dyplomy. Zwycięskie dzieło zostanie wykorzystane jako tło tablicy
upamiętniającej „Szarżę pod Osuchowem".
8. Postanowienia końcowe: Dokumentacja Komisji Konkursowej zawierać będzie: imienny
wykaz członków Komisji, listę uczestników konkursu, wyniki konkursu, protokół z prac
komisji.
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