REGULAMIN
GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ŚWIĘTA RODZINA” – GRUDZIEŃ 2019r.
1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury, Sportu i
Rekreacji w Szemudzie.
2. Cele konkursu: rozwijanie postaw twórczych i poczucia estetyki,
doskonalenie umiejętności plastycznych oraz posługiwania się
różnymi technikami, refleksja nad rodziną i wskazywanie na
właściwe relacje w rodzinie, odwoływanie się do takich wartości
jak: przyjaźń, miłość, szacunek dla każdego człowieka,
szczególnie słabego, małego i bezbronnego.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, i będzie
oceniany w czterech kategoriach wiekowych (według roku
urodzenia):
- kategoria I: dzieci w wieku 4-7 lat
- kategoria II: dzieci w wieku 8-11 lat
- kategoria III: młodzież 12-14 lat
- kategoria IV: młodzież 15-18 lat
4. Konkurs związany jest ze Świętami Bożego Narodzenia, a jego
tematem – „Święta Rodzina”. Można przedstawić Świętą
Rodzinę z Nazaretu jako wzór do naśladowania, jak również
wzorową rodzinę dla naszych czasów lub swoją własną rodzinę
jako przykład do naśladowania.
5. Prace można wykonać w dowolnej płaskiej technice plastycznej
(malarstwo, grafika, rysunek, techniki mieszane) oprócz technik
komputerowych. Format prac: A4 lub A3.
6. Każda praca konkursowa powinna zawierać metryczkę z
następującymi danymi: imię i nazwisko autora pracy, nazwa
szkoły/placówki, wiek autora/klasa, imię i nazwisko opiekuna,
telefon kontaktowy, adres e-mail.
7. Kryteria oceny będą następujące: zgodność z tematem,
samodzielność wykonania (można też wykonać pracę razem

całą rodziną), oryginalność przedstawienia, estetyka, technika i
walory artystyczne.
8. Nadesłane prace oceni i nagrody przyzna komisja powołana
przez Organizatora. Przewidziana jest wystawa prac oraz
uroczyste wręczenie nagród 8 grudnia w trakcie
„Mikołajkowych Targów Artystycznych - Szemud 2019” w Hali
widowiskowo - sportowej
w Szemudzie. Potwierdzenie
terminu i godzinę laureaci otrzymają telefonicznie lub drogą
e-mailową.
9. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i
reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
10.
Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikację danych
dotyczących autora pracy plastycznej, jego wizerunku i
placówki, w związku z konkursem, jeżeli nie zmieni się cel ich
przetwarzania.
11.
Prace konkursowe składać można osobiście w biurze
GCKSiR w Szemudzie lub pocztą w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 28 listopada 2019r. Adres Organizatora:
Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie
ul. Szkolna 4a
84-217 Szemud
12.

Informacje pod numerem tel.: 889 156 837
lub 58 676-14-62
k.treder@gcksir.szemud.pl

