Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie
zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie plastyczno- literackim pn.„Biało- czerwony odcień niepodległości”
Konkurs organizowany jest w ramach obchodów rocznicy
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

REGULAMIN KONKURSU
§1 ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Sulikowie
Pl. Wolności 9, 59-975 Sulików; email:goksulikow@gmail.com tel. 75 77 87 310

§2 IDEA KONKURSU
1. Konkurs pn. „Biało- czerwony odcień niepodległości”ma na celu:
• uczczenie rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
• kształtowanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz postawy
•
•
•
•
•
•

patriotycznej
pobudzenie zainteresowania historią Polski
upowszechnianie wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski
wspieranie rozwoju plastyczno-literackich umiejętności dzieci, młodzieży i
dorosłych zamieszkujących Gminę Sulików
pobudzenie do zastosowania tradycyjnych jak i nowatorskich technik
plastycznych oraz form literackich
rozwijanie szeroko pojętej wrażliwości artystycznej
umożliwienie prezentacji twórczych dokonań mieszkańców na forum Gminy
Sulików

2. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkół podstawowych i

gimnazjalnych oraz osób dorosłych zamieszkujących gminę Sulików. Każdy uczestnik może
zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w swojej kategorii wiekowej. W
konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nie zostały dotąd publikowane, ani nie
zostały wcześniej zgłoszone do innego konkursu oraz nie naruszają praw autorskich osób
trzecich. Osoby niepełnoletnie zobligowane są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub
opiekunów na udział w konkursie.

§3 WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w 5 grupach wiekowych:
•
•
•
•
•

grupa I: dzieci przedszkolne
grupa II: dzieci klas I-III
grupa III dzieci klas IV-VI
grupa IV: młodzież kl. VII-VIII i kl. III gimnazjum
grupa V: osoby dorosłe

2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje w chwili złożenia pracy konkursowej wraz

z wypełnionym poprawnie formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie
internetowej) oraz w przypadku pracy plastycznej przymocowaną na stałe metryczką w
siedzibie Organizatora:
Pl. Wolności 9, 59-975 Sulików do piątku 26.10.2018 do godz.15:00
§4 ZASADY KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie pokrywają koszty zakupu materiałów

potrzebnych do wykonania pracy konkursowej a Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za jej uszkodzenie.
2. Charakterystyka kategorii konkursowych: Zarówno prace literackie jak i plastyczne

powinny być inspirowane postacią lub faktem historycznym ściśle związanym z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 r.
•

•

Prace literackie: powinny być wydrukowane (Times New Roman, czcionka 12) i liczyć
maksymalnie dwie strony wydruku w przypadku oddania pracy napisanej odręcznietekst powinien być czytelny i nie przekraczać 3 stron formatu A4.
Prace plastyczne: powinny byćwykonane w formacie A3. Technika ich wykonania jest
dowolna a wszelkie elementy składowe kompozycji powinny zostać przytwierdzone
na stałe, aby uniemożliwić ich przesuwanie w trakcie przygotowywania prac do
ekspozycji.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę wykonaną

indywidualnie i samodzielnie.
4. Każdy praca konkursowa powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko uczestnika

konkursu, kategoria wiekowa)
5. Wszystkie zakwalifikowane do konkursu prace zostaną zaprezentowane na wystawie w

siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w ramach gminnych obchodów rocznicy 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości
6. Członkowie Komisji zostaną powołani przez Organizatora konkursu.
7. Kryteria oceny zgłoszonych prac konkursowych: (0-50 punktów):

•
•
•
•
•

pomysłowość techniki plastycznej lub formy literackiej: (0-10 pkt),
walory artystyczne: kompozycja, kolorystyka, forma, układ (0-10 pkt)
nawiązanie do tematu konkursu: (0-10 pkt)
oryginalność pracy (0-10 pkt)
wkład pracy (0-10 pkt)

8. Członkowie Komisji w poszczególnych kryteriach oceny mogą przyznawać jedynie

całkowite punkty.
9. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci I, II, i III miejsca w każdej grupie

wiekowej,z podziałem na prace plastyczne i literackie, dla których przewiduje się nagrody,
z zastrzeżeniem prawa do nie przyznania jakiegokolwiek z miejsc.
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 (ustawa z
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2015r. poz.2135 z późn.
zm.) oraz jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich na rzecz Organizatora na
wszystkich polach eksploatacji o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 luty 1994r. o
prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U z 2006r. nr 90 poz.631 z późn. zm.)

10.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez
podania przyczyny.
2. Rozstrzygniecie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w czwartek 08.11.2018 w
siedzibie Organizatora.

