GMINNY KONKURS PLASTYCZNY pt. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”
I. ORGANIZATOR KONKURSU :
Krasnobrodzki Dom Kultury
ul. 3 Maja 26
22-440 Krasnobrów
e-mail: kontakt@kultura.krasnobrod.pl
tel. 84 6607117
II. CELE KONKURSU:
- przybliżenie postaci i kultywowanie pamięci Jana Pawła II w związku z przypadającym w
2020 roku stuleciem urodzin Karola Wojtyły oraz ustanowieniem bieżącego roku – Rokiem
Świętego Jana Pawła - rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności
- promowanie młodych talentów.
III. ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z miasta i gminy Krasnobród
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem:
„Święty Jan Paweł II ” (postać, życie, działalność Jana Pawła II)
3. Techniki i format wykonania prac:
- technika: dowolna (malarstwo, rysunek, wydzieranka, kolaż itp.) oprócz prac przestrzennych
- format: do A3
4. Termin składania prac do: 31 maja 2020r.
Opisane według metryczki prace z dołączoną zgodą na przetwarzanie danych
osobowych (metryczka i zgoda w załącznikach) należy przesłać w formie elektronicznej
(foto lub skan) na adres organizatora - kontakt@kultura.krasnobrod.pl
IV. KRYTERIA OCENY I NAGRODY
1. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:
- kategoria I: klasy I - III szkoły podstawowej
- kategoria II: klasy IV – VIII szkoły podstawowej
- kategoria III: szkoły ponadpodstawowe
2. Powołana przez organizatora Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
- zgodność prac z tematyką konkursu,
- oryginalność pracy,
- walory artystyczne.
3. W każdej z kategorii wiekowej zostaną przyznane uczestnikom dyplomy oraz nagrody
rzeczowe za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca.
4. Komisja Konkursowa będzie mogła także wyróżnić część prac.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
6. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej i galeria prac konkursowych będą dostępne
na stronie organizatora – kultura.krasnobrod.pl.
7. Nagrody zostaną przesłane.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Prawa do przesłanych prac przechodzą na Organizatora
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie
3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu

