Regulamin Konkursu Plastycznego
„Portret mojej babci, mojego dziadka”

1.

ORGANIZATOR

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej
Dzierżązna 4, 95-001 Biała
Tel. 42 717 84 66
www.dzierzazna.pl

2.

CELE KONKURSU:
Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych.
Poszerzanie wiadomości uczniów o technikach plastycznych.
Rozwijanie wyobraźni uczniów.
Pogłębianie więzi pokoleniowej między dziadkami a wnuczętami.

3.

OPIS KONKURSU
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej portret babci
lub

dziadka.

Można

wykonać

również

ich

wspólny

portret.

Praca powinna być wykonana w formacie A4, wybraną przez siebie techniką. Mile widziane
nowatorskie techniki artystyczne.

4.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy
Zgierz. Konkurs jest adresowany do uczniów w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – odziały przedszkolne
II kategoria - uczniowie klasy I - III
III kategoria - uczniowie klasy IV – VIII
Każdy autor może dostarczyć JEDNĄ wykonaną samodzielnie, dotąd nie biorącą udziału
w żadnym innym konkursie pracę.

Prace

(na

odwrocie)

powinny

zawierać

następujące

informacje:

- imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, telefon kontaktowy.
Ponadto to do pracy należy dołączyć:
- prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia wg wzoru załączonego do regulaminu i podpisaną
przez rodzica lub prawnego opiekuna, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
przez

Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz udostępnienie prac

i danych osobowych (w tym wizerunku) do celów medialnych. (Załącznik nr. 1)
4.

TERMIN SKŁADANIA PRAC
Wykonane prace należy dostarczyć do siedziby organizatora, czyli Gminnego Centrum
Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji z/s w Dzierżąznej w godzinach pracy (od 8.00 do 16.00)
do 18 stycznia 2022 (wtorek)

5.

OCENA I NAGRODY
Prace oceniać będzie komisja powołana przez Organizatora
Portrety konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:
zgodność pracy z tematem, estetyka, kreatywności, pomysłowość , wkład pracy
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Nagrody otrzymują autorzy najlepszych prac w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
Złożenie pracy do konkursu oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.
Wszystkie prace będą prezentowane w Siedzibie GCKSTiR w Dzierżąznej
Wszystkie prace wyeksponowane będą w formie fotografii na profilu Facebook oraz
oficjalnej stronie Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego, nieograniczonego
i bezpłatnego używania pracy do celów promocyjnych

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 stycznia 2022 r. a wyniki zostaną ogłoszone na stronie
www.dzierzazna.pl oraz www.facebook.com/gckdzierzazna/?ref=pages_you_manage

Szczegółowe informacje
kultura@dzierzazna.pl
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