REGULAMIN KONKURSU
„WAKACJE – PAPIEROWE WARIACJE”

1. ORGANIZATOR:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

2. TEMATYKA PRAC:

Wakacje (podróże/hobby/odpoczynek/zwiedzanie/wspomnienia)

3. CEL KONKURSU:

- prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej,
- rozwijanie wyobraźni, kreatywności, umiejętności posługiwania się różnymi
technikami plastycznymi,
- doskonalenie sprawności manualnej.

4. FORMAT PRAC:

Dowolna technika płaska na sztywnym papierze w formacie A3 lub A4,
nie będą dopuszczane prace na szkle, kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z
plasteliny.

5. UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs adresowany jest dla dzieci przedszkolnych oraz dla uczniów Szkół
Podstawowych z terenu miasta i gminy Janikowo.
6. TERMIN SKŁADANIA PRACY:

Termin nadsyłania prac na konkurs upływa w dniu 28

września 2018r.

Prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

7. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

- w konkursie mogą brać udział wyłącznie prace, które nigdy wcześniej nie były
publikowane w żadnych innym konkursie,
- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową,
- interpretacja tematu jest dowolna i zależy wyłącznie od inwencji twórczej osoby
wykonującej prace,
- praca powinna być wykonana samodzielnie bez pomocy osób trzecich,
- prace należy złożyć w sekretariacie Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Janikowie przy ul. Przemysłowej 26 w godzinach 7:00 – 15:00
- prace konkursowe należy opisać na odwrocie:

* imię i nazwisko dziecka
* wiek
* klasa (grupa)
* szkoła
* numer kontaktowy
z dopiskiem „zapoznałem/am się z regulaminem konkursu” i podpis opiekuna.

8. KRYTERIA OCENIANIA PRAC PLASTYCZNYCH

- walory estetyczne i artystyczne pracy
- pomysłowość i kreatywność
- samodzielność wykonania pracy
- oryginalność pracy
- jakość wykonania

9. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

A) Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez pracowników
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie

B) Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I – dzieci w wieku 3 - 4
Kategoria II – dzieci w wieku 5 – 6 i klasy „0”
Kategoria III – uczniowie klasy I – III
Kategoria IV – uczniowie klasy IV – VI
Kategoria V – uczniowie klasy VII – VIII i Gimnazjum

C) Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 października 2018r. (uroczyste ogłoszenie
wyników i ewentualne zmiany zostaną umieszczone na stronie M-GOKu).

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie www.mgok.janikowo.com
www.mgok-janikowo.pl , www.facebook.com/MGOK.Janikowo

D) Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po
konkursie przechodzą na własność organiztora.
E) Osoby składające prace konkursowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
organizatorów swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.
F) Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

Serdecznie zapraszamy!

