
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECZNICZNEGO

NA STROIK ORAZ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ

„WOKÓŁ TRADYCJI BOŻONARODZENIOWEJ”

Organizator : Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie

ul. Wojska Polskiego 27 48-370 Paczków

e-mail: sekretariat@paczkow.eu , organizacjaimprez@paczkow.eu

Konkurs ma charakter otwarty i organizowany będzie w kategoriach:

- dzieci przedszkolne

- dzieci szkół podstawowych kl. I-III

- dzieci szkół podstawowych kl. IV-VIII

- młodzież szkół ponadpodstawowych

- dorośli

Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami

- doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego

- prezentacja możliwości twórczych dzieci, młodzieży i dorosłych

Miejsce i termin składania prac

1. Prace  konkursowe  można  składać  do  dnia  9  GRUDNIA 2022 r.:  w  Ośrodku

Kultury i Rekreacji, u nauczycieli- koordynatorów konkursu w szkołach.

2. Rozstrzygnięcie  konkursu  nastąpi  17.12.2022   r.  podczas  Jarmarku

Bożonarodzeniowego

3. Laureaci  o  wynikach  konkursu  zostaną  powiadomieni  telefonicznie  przez

Organizatora.

Warunki uczestnictwa:

1. Prace dostarczone na konkurs muszą być wykonane indywidualnie- zbiorowe nie będą

brane pod uwagę

2. Dostarczenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej
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STROIK

1. Stroiki wykonane w konkursie powinny nawiązywać zarówno formą, jak i surowcem 

do tradycyjnych stroików

2. Materiały, z których mogą powstać  to:

 cis, gałązki krzewów, drzew

 materiały uzupełniające to: suszone i barwione kwiaty, wstążki ,elementy  

wykonane z bibuły,bomki (do konkursu nie kwalifikują się stroiki z 

elementami gotowych ozdób)

3. Każdy uczestnik może wykonać jeden stroik;

4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą dane uczestnika

(imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola / szkoły / placówki)

5. Stroiki należy dostarczyć do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie do dnia 

9.12.2022 r.

    KARTKA ŚWIĄTECZNA

1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną kartkę, 

2. Autorem kartki  może być tylko jedna osoba.

3. Może być wykonywana ręcznie w dowolnej technice o dowolnym kształcie.

Oprócz przyklejania materiałów nietrwałych np. ryżu, kaszy  itp. Jak również kalkomanii, 

plasteliny.

4. Format kartki nie może przekroczyć formatu A5, chyba że uzasadniają to indywidualne 

cechy projektu.

5. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą dane uczestnika

(imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola / szkoły / placówki)

6. Kartkę należy dostarczyć do Ośrodka Kultury i Rekreacji w Paczkowie

do dnia 9.12.2022 r.



Prawa autorskie

1. Dostarczona praca  konkursowa i  prawa autorskie  do  niej  przechodzą  na  własność

Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia pracy w celach promocyjnych.

3. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć,

wykonanych  w  związku  z  realizacją  konkursu  w  materiałach  promocyjno  -

informacyjnych Organizatora.

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką,

- estetyka pracy,

- oryginalność i niepowtarzalność.

2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

Nagrody

1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w pięciu kategoriach wiekowych:

     - przedszkola

     - szkoły podstawowe kl. I-III

     - szkoły podstawowe kl. IV-VIII

     - szkoły ponadpodstawowe

      - dorośli

2. Prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy pokonkursowej w witrynie Domu Plastyka

Postanowienia końcowe

1. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu bez  

          podania przyczyn.


