REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
,,NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA’’
§1
Cele konkursu
I.

Celem konkursu jest:

- propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi,
- rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej,
- uwrażliwienie na duchowe aspekty życia
- kultywowanie tradycji wielkanocnych
§2
Organizator konkursu
I. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej ul.
Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
•

przedszkole

•

szkoła podstawowa - KLASY I-IV

•

szkoła podstawowa - KLASY V-VIII

•

uczniowie szkół ponadpodstawowych do lat 18

II. Prace przestrzenne mogą być wykonane z dowolnych materiałów dekoracyjnych i
dowolnej technice (papier kolorowy, brystol, karton kolorowy, wstążki, koraliki i inne) oraz
materiałów przyrodniczych. Na przykład:
•

Baranek wielkanocny

•

Koszyczek wielkanocny

•

Zajączek wielkanocny

•

Kurczaczek wielkanocny

•

Pisanka wielkanocna

Nie należy wykorzystywać gotowych wyrobów o tematyce wielkanocnej oraz przesyłać prac,
które były zgłaszane w poprzednich konkursach.
III. Rozmiar przestrzennych prac plastycznych jest dowolny. Każdy z uczestników może
przekazać po jednej pracy.
IV. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie dołączonej metryczce wg poniższego
wzoru. Obowiązkowo każdy uczestnik konkursu dołącza podpisaną klauzule informacyjną.
Imię, nazwisko
Klasa,
Tytuł pracy
Instytucja patronująca
V. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
VI. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych.
VII. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
§4
Ocena prac konkursowych
1.
Prace należy składać w terminie do dnia 7 kwietnia 2022 r w siedzibie Centrum
Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1.
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3.

Jury pod uwagę weźmie:

•

oryginalny pomysł i indywidualny charakter pracy

•

estetyka wykonania pracy

•

ogólny wyraz artystyczny

•

materiał użyty do wykonania pracy

•

zgodność pracy z założeniami konkursu

•

technika wykonania i stopień trudności

4.

Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5.

Prace przechodzą na własność organizatora.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2022r.

2.

Odbieranie nagród będzie możliwe od dnia 19.04.2022r.

3.

Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w CKPIT.
§6
Nagrody

1.

Organizator przyzna nagrody w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

