REGULAMIN KONKURSU
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Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Dzierżązna 4,
95 - 001 Biała, tel. 42 717 84 66, fax. 42 717 80 18, www.dzierzazna.pl,
e-mail:gokdzierzazna@xl.wp.pl

Pobudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.
Kultywowanie tradycji Świąt Wielkanocnych poprzez rękodzieło ludowe
i artystyczne.
Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie poznawania obyczajów i zwyczajów
regionalnych.
Inspirowanie do rozwijania własnej twórczości.
Pobudzanie twórczego myślenia.

WARUNKI UCZESTNICTWA








Konkurs jest przeprowadzany w kategorii Najładniejsza Palma Wielkanocna
w rozdzieleniu na:
- klasy I-III Szkoły Podstawowej
- klasy IV –VI Szkoły Podstawowej
- klasy I – III Gimnazjum
Praca konkursowa może być wykonana dowolną techniką plastyczną: liczy się pomysł
i inwencja twórcza.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy Zgierz.
Uczestnik winien dostarczyć JEDNĄ pracę nie wystawianą we wcześniejszych
konkursach.
Praca musi posiadać tylko jednego autora.
Praca na konkurs powinna zawierać:

imię i nazwisko autora;

klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza autor;

oświadczenie autora, że nadesłana praca jest dziełem własnym;

oświadczenie autora, że zgadza się z treścią niniejszego regulaminu;

oświadczenie autora, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu.




Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wg wzoru załączonego
do regulaminu.
Materiały przesłane na konkurs stają się własnością Gminnego Centrum Kultury,
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej.
TERMIN SKŁADANIA PRAC
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Prace konkursowe należy składać do 30 marca 2017 r. do godz. 16
w siedzibie Organizatora:
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji, Dzierżązna 4,
95-001 Biała.
OCENA I NAGRODY
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Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja powołana przez Organizatora.
Jury w ocenie będzie brało pod uwagę:
 estetykę i technikę wykonania pracy;
 inwencję artystyczną i pomysł;
 wykorzystanie materiałów;
 zdobnictwo;
 w przypadku kategorii Najwyższa Plam Wielkanocna będzie brana pod uwagę
wysokość palmy
Nagrodzone zostaną pierwsze miejsca w każdej kategorii.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Do zadań komisji należeć będzie:
 podjęcie ostatecznej decyzji i wybór najładniejszych Palm Wielkanocnych;
 ogłoszenie wyników konkursu.
Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Odbiór nagród odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. podczas Warsztatów Wielkanocnych,
które
stanowią
nagrodę
dla
uczestników
konkursu.
Laureaci
wraz
z opiekunami zobowiązani są do przejazdu na koszt własny.
Nagrody nie odebrane podczas Warsztatów Wielkanocnych należy odebrać
do 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie organizatora. Po upływie powyższego terminu nie
ma możliwości odbioru nagród.
Prace zostaną wystawione w siedzibie Organizatora konkursu i będzie je można oglądać
7 kwietnia 2017 r.
Lista nagrodzonych osób będzie dostępna w siedzibie Organizatora.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE



Szczegółowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Gminnym Centrum
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej lub pod numerami telefonu:
42 717 84 66, 663 919 045.

Uwaga:
Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

