Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
ogłasza i zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie pn. „Kartka świąteczna z Aniołem w tle”

REGULAMIN KONKURSU
§ 1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
Pl. Wolności 9, 59-975 Sulików; email:goksulikow@gmail.com
tel. 75 77 87 310
§ 2. IDEA KONKURSU
1. Konkurs pn. „Kartka świąteczna z Aniołem w tle”,
 promuje region gminy Sulików
 aktywizuje lokalną społeczność
 propaguje tradycje Świąt Bożego Narodzenia
 rozwija wrażliwość estetyczną dzieci, młodzieży i dorosłych
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie kartki świątecznej z wizerunkiem
anioła oraz elementami typowymi dla polskiej tradycji Bożego Narodzenia.
§ 3. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 4 grupach wiekowych:
grupa I: uczniowie klas 0-3 (szkoła podstawowa)
grupa II: uczniowie klas 4-6 (szkoła podstawowa)
grupa III: uczniowie klas 7 i klas gimnazjalnych
grupa IV: dorośli powyżej 18 lat
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w chwili złożenia pracy konkursowej
wraz z wypełnionym poprawnie formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie
internetowej) w siedzibie Organizatora: Pl. Wolności 9, 59-975 Sulików
do poniedziałku 11.12.2017 do godz. 15:00
§ 4. ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu materiałów
potrzebnych do wykonania pracy konkursowej.
2.Technika wykonania pracy konkursowej jest dowolna. Wielkość kartki nie powinna
przekraczać formatu A5 (21x14,8 cm). Kartki mogą być pojedyncze lub składane.
Wszelkie elementy składowe powinny być tak przytwierdzone na stałe, by uniemożliwić
ich przesuwanie w trakcie przygotowywania prac do ekspozycji.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Każdy praca konkursowa powinna być czytelnie opisana (imię i nazwisko , kategoria
wiekowa, miejscowość)
5. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace zostaną zaprezentowane
15.12. 2017 na Dorocznym Sulikowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym.
6. Członkowie Komisji zostaną powołani przez Organizatora konkursu.
7. Kryteria oceny zgłoszonych kartek świątecznych: (0-60 punktów):







wykorzystanie naturalnych materiałów: (0-10 pkt),
oryginalność pomysłu: (0-10 pkt),
walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka(0-10 pkt)
nawiązanie do tradycji regionu i kultury polskiej: (0-10 pkt)
estetyka pracy oraz trwałość wykonania(0-10 pkt)
wkład pracy (0-10 pkt)

8. Członkowie Komisji w poszczególnych kryteriach oceny mogą przyznawać jedynie
całkowite punkty.
9. W ramach konkursu każdy z uczestnik otrzyma dyplom za udział, a
laureaci I, II, i III miejsca w każdej grupie wiekowej , nagrody rzeczowe.
10.Dostarczenie przez uczestnika zgłoszenia do udziału w konkursie oznacza akceptację
regulaminu i warunków konkursu oraz zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
Organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z
2015r. poz.2135 z późn. zm.)
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu,
bez podania przyczyny oraz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie
lub zaginięcie prac.
2.Nagrody zostaną wręczone 15.12.2017 w trakcie Dorocznego Sulikowskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego.
3. Prace należy odebrać do dnia 20.12.2017r. Po tym terminie prace nieodebrane
przechodzą na własność Organizatora.
4. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

