Konkurs plastyczny
„KARTKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA”
REGULAMIN
§1
Organizatorem Konkursu jest:
Ośrodek Kultury w Wiśniowej
38-124 Wiśniowa 136
pow. Strzyżów, woj. Podkarpackie
Telefon: (17) 277 53 93
e-mail: gok_wisniowa@o2.pl
strona internetowa: www.okwisniowa.pl
§2
Celem konkursu jest:
- kultywowanie pamięci i radość ze świętowania z najbliższymi ,
- propagowanie godnych naśladowania moralnych wzorców osobowych,
- pogłębianie więzi między rodzinnej ,
- pobudzenie kreatywności poprzez ekspresję twórczą,
- zachęcenie do ciekawej interpretacji tematu,
- zachęcenie do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

§3
Zasady konkursu:
- technika wykonania prac dowolna.





Prace oceniane będą w kategoriach:
kategoria 0 – przedszkole
kategoria I – szkoły podstawowe 1-3
kategoria II – szkoły podstawowe 4-6

- w każdej kategorii wiekowej komisja konkursowa wyłoni laureata oraz wyróżnienie,
- prace powinny być wykonane samodzielnie,
- prace przyjmowane są w formie zdjęć, które należy przesłać na adres mailowy organizatora:
gok_wisniowa@o2.pl

- w zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko i kategorię autora, numer telefonu kontaktowego
opiekuna, a w tytule maila zaznaczyć „KONKURS PLASTYCZNY”
- zgłoszenie jest jednoznaczne ze zgodą rodzica, opiekuna na udział w konkursie.
§4
Kryteria oceny:
- zgodność z tematem: „KARTKA NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA”
- walory artystyczne,
- pomysłowość,
- estetyka wykonania.
Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana przez Organizatora.
Organizatorzy planują przyznanie nagród I, II oraz III stopnia w każdej z ocenianych kategorii, a w
uzasadnionych wypadkach Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

§5
Harmonogram konkursu:
- ostateczny termin dostarczenia prac: 22 stycznia 2021 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i powiadomienie laureatów: do 2 lutego 2021 r.
§6
Dodatkowe informacje:
- dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu,
- organizator zastrzega prawo do publikacji zdjęć prac po konkursie,
- Organizator będzie przetwarzał dane -imię, nazwisko, kategorię wiekową podczas publikacji prac na
stronie internetowej i portalu Facebook,
- ze zwycięzcami organizator skontaktuje się drogą elektroniczną bądź telefonicznie,
- Organizator zastrzega prawo do nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich do prac zgłoszonych
w konkursie i nieodpłatnego wykorzystania ich na wszystkich polach eksploatacji, bez ograniczeń
czasowych i terytorialnych, jak również do publikowania prac konkursowych,
- decyzje komisji konkursowej są ostateczne,
- szczegółowych informacji udziela instruktor ds. plastyki Daniel Januszek.

