REGULAMIN
Konkurs plastyczny „Witraż wielkanocny”
1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach.
2. Temat: Przedmiotem konkursu jest wykonanie witrażu wielkanocnego.
3. Cele Konkursu:
 Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych
 Rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej.
4. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie Przedszkoli, Szkół Podstawowych,
Gimnazjów oraz osoby niepełnosprawne z terenu gminy Spytkowice.
 I kategoria: przedszkola, klasy „O”
 II kategoria: klasy I – III
 III kategoria: klasy IV – VI
 IV kategoria: gimnazja
 V kategoria: osoby niepełnosprawne bez względu na wiek
5. Zakres prac:

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie witrażu nawiązującego
do Świąt Wielkanocnych, w formacie A4. Praca może być wykonana z papieru
i bibuły lub na szkle.
6. Wymagania dotyczące prac:
 W konkursie uczestniczą osoby indywidualne , natomiast w przypadku gr. I



(przedszkola i kl. „0”) prace plastyczne mogą wykonać dzieci wraz z rodzicami.

Praca powinna być opisana na tylnej stronie (metryczka w załączeniu) WAŻNE!!!
Dodatkowo przy zgłaszaniu prac należy dostarczyć wypełnioną kartę uczestnictwa, która
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Prace konkursowe będzie oceniało Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest
nieodwołalna.
8. Laureaci I, II i III miejsca z każdej kategorii wiekowej otrzymają dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.
9. Kryteria oceny:
 pomysłowość, staranność oraz samodzielność
 oryginalność pomysłu
 zachowanie tradycyjnych motywów
10. Terminy
 Prace należy składać do 7 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Spytkowicach, ul. Zamkowa 12
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 kwietnia 2017 r.
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gokspytkowice.pl.
 Nagrody należy odebrać w Gminnym Ośrodku Kultury do 14 kwietnia 2017r.
w godz. 7.30-15.30.
11. Postanowienia końcowe
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
regulaminu, w tym również wyrażeniem zgody, na publikację prac w formie fotografii
analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w konkursie oraz jej nieodpłatnego
rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
w materiałach dotyczących promocji konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm).

