Regulamin Konkursu Plastycznego
na Kartkę Okolicznościową z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości
„Droga do wolności”
1. Organizator: Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Perzowie
2. Cel konkursu
 Upowszechnianie wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem Niepodległości przez
Polskę
 Wzmocnienie uczuć patriotycznych wśród rodzin, poczucia dumy z przynależności do
lokalnej społeczności i tradycji narodowych
 Pobudzanie i rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i dorosłych
3. Tematyka: Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła „Droga do wolności”.
( nawiązanie do osób, symboli, pieśni, bohaterów, literatury, wydarzeń związanych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości) itp.
4. Uczestnicy: dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dorośli z terenu
Gminy Perzów.
5. Kategorie wiekowe
1.Przedszkola
3.Klasy IV-VII
5. Dorośli
2.Klasy I-III
4.Gimnazja
6. Technika: prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału i w dowolnej technice.
Wymiar prac Format A4 w orientacji poziomej lub pionowej.
7. Zasady uczestnictwa: Uczestnik konkursu może zgłosić indywidualnie 1 pracę plastyczną Każda
praca powinna zostać podpisana na odwrocie: Imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły. Prace należy
złożyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie w nieprzekraczalnym terminie do 04 kwietnia
2018r. do godz. 16.00 wraz z Kartą Zgłoszeniową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
8. Kryteria oceny:
1.Zgodność pracy z tematem
2.Pomysłowość, oryginalność
3.Estetyka wykonania
4.Ogólny wyraz artystyczny
9. Nagrody i wyróżnienia: najlepsze prace zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach
wiekowych. Spośród nagrodzonych prac zostaną wybrane najciekawsze i wykorzystane jako
ilustracja kartki okolicznościowej wydanej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród i wyróżnień.
10. Postanowienia ogólne:
Organizator powoła komisję konkursową. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie
podlega odwołaniu. O wynikach konkursu, terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy
zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem szkoły.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach
marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji, druku i wykorzystania na cele
promocyjne wzorów kart okolicznościowych na potrzeby Urzędu Gminy i GOK w Perzowie.
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu: Gminny Ośrodek kultury w Perzowie tel. 62 78
61 087.

