
REGULAMIN 
II EDYCJI GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  

NA PROJEKT KARTKI BOŻONARODZENIOWEJ
„GWIAZDKOWE LOVE”

                                                     I POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.Organizator - Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach

            2.Koordynator konkursu  - Barbara Gajdzińska Dom Kultury w Sączowie

                                                     II TEMAT:   KARTKA BOŻONARODZENIOWA
„GWIAZDKOWE LOVE”

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Bożego   
Narodzenia
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia  w postaci kartki świątecznej.

                                                        III.CEL:

     a) propagowanie obchodów Świąt Bożego Narodzenia;
     b) rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
     c) kształtowanie  wrażliwości estetycznej;
     d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

                                                      IV UCZESTNICY:

1.Konkurs kierowany jest do uczniów , młodzieży oraz dorosłych:
2. Kategorie wiekowe:

     I kategoria: przedszkola
     II kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl.  1-3
     III kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6
     IV kategoria: uczniowie szkół podstawowych kl. 7-8
     V kategoria: młodzież i dorośli

                                                 V WARUNKI KONKURSU:

1. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 kartkę.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Format  A-4  złożona na pół
4. Uczestnik konkursu wykonuje prace w których może łączyć różne techniki i materiały
    przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości  jej zeskanowania i powielenia.
5. Do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki oraz wyłącznie własnoręcznie
    wykonane elementy. W konkursie biorą udział tylko prace wykonane indywidualnie.
6. Prosimy  nie zapisywać wewnętrznej strony pracy. Zostaną one wykorzystane przez
    organizatora konkursu jako materiał promocyjny poprzez rozesłanie ich do różnego
    rodzaju instytucji i urzędów.
7. Prace przechodzą na własność organizatora.



8. Każda praca plastyczna winna zawierać kartę zgłoszenia stanowiącą  załącznik nr 1 do
    regulaminu.
9. Prace należy nadsyłać za pośrednictwem poczty (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć
    osobiście na adres:

Dom Kultury w Sączowie
Filia Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach
ul. Wolności 61 A
42-595 Sączów

                                                              VI TERMINY:

1. Termin nadsyłania prac upływa z dniem  23 listopada  2020 roku.
2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja powołana przez Dyrektora
    Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bobrownikach. Decyzja komisji jest ostateczna
     i nieodwołalna. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
     w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od niego  niezależnych.

                                                     VII OCENA PRAC KONKURSOWYCH:
 -  praca zgodna z tematem
 - kreatywność i wyobraźnia
 - estetyka wykonania
 - pomysłowość i oryginalność prac;
 - samodzielność;
 - walory artystyczne, kompozycja , kolorystyka , technika wykonania.

                                                  VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na
    publikacje materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób.
2. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela  koordynator projektu  Barbara
    Gajdzińska   tel. 693 431 171
3. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;
4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i prezentacji prac konkursowych .
5. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną
    zamieszczoną w załączniku 2.


