Ośrodek Kultury w Koźminie Wlkp. ogłasza
KONKURS PLASTYCZNY
NA „NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI WIELKANOCNE”
Cele:
Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży ukazująca radość, klimat i nastrój Świąt Wielkanocnych.
Kształtowanie postaw twórczych i kreatywnych.
Prezentacja własnych dokonań twórczych.
Biuro Organizacyjne:
Ośrodek Kultury
ul. Floriańska 18a
63 – 720 Koźmin Wlkp.
Tel. 062/ 721 66 57, e-mail: ośrodekkulturykozmin@wp.pl
WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci ,młodzieży i dorosłych
Konkurs rozgrywany jest w czterech kategoriach wiekowych:
I
Kategoria ~ do 6 lat
II
Kategoria ~ 7 – 10 lat
III
Kategoria ~ 11 – 14 lat
IV
Kategoria ~ 15 lat i więcej
Technika i wymiar prac:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie,
rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) - z wyłączeniem plasteliny oraz materiałów sypkich.
Prace mogą być dostarczone indywidualnie lub zbiorowo z załączonym imiennym
wykazem i podziałem na kategorie wiekowe.
Prace konkursowe w formacie A 5, wykonane samodzielnie, nie powinny być
wcześniej publikowane.
O dacie, miejscu i godzinie finału laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Prace konkursowe starannie zapakowane wg załączonego wzoru, z imiennym wykazem,
podziałem na kategorie wiekowe; należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2017
r.
Opis prac:
Nauczyciel / opiekun wypełnia metryczkę pracy i przykleja na jej odwrocie. W metryczce zawarte
są dane autora pracy .
Każda praca powinna być opisana czytelnie wg wzoru pismem drukowanym
Imię i nazwisko…………………………, wiek,klasa………………
Adres i telefon placówki ……………………………………………
Nazwisko opiekuna………………………………………………….
Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.
U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

Nagrody i wyróżnienia:
Jury konkursowe przyzna nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizatora
we wszystkich kategoriach wiekowych. Wyróżnieniem jest również ekspozycja prac
na wystawie pokonkursowej.
Postanowienia końcowe:
Organizator oraz Jury ma prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu
i podziału nagród.
Organizator ma prawo wyłączenia spod obrad Jury prac nie spełniających wymogów
niniejszego regulaminu, jak również nieestetycznie wykonanych lub uszkodzonych
w transporcie pocztowym.
Prace nagrodzone pozostają własnością organizatora.
Podpisanie karty zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez
uczestników Konkursu.
Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji
organizatorów.

