Regulamin konkursu plastycznego
pt.” BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY”
1. ORGANIZATOR:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

2. TEMATYKA PRAC:

Zadaniem
uczestnika
konkursu
jest
wykonanie
oryginalnej
i estetycznej bombki bożonarodzeniowej z trwałych materiałów* z
elementem umożliwiającym zamocowanie/ekspozycję na choince, która
będzie ozdobą podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego dn. 11.12 br. na
Targowisku Miejskim w Janikowie.
* prace należy wykonać z materiałów trwałych, które nie ulegną zniszczeniu
i odkształceniu w wyniku warunków atmosferycznych (nie stosować klejów
rozpuszczalnych w wodzie, typu vicol oraz papieru).

3. Cele konkursu:

- kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych;
-rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród dzieci
i młodzieży;

4. Termin i miejsce składania prac:

Prace konkursowe wraz z załączonymi formularzami (zał. 1- 4) należy
dostarczyć do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Janikowie przy
ul. Przemysłowej 26 do dnia 2 grudnia br. od poniedziałku do piątku w
godz. 7:00-15:00.

5. Format i technika prac:

4. Praca przestrzenna, materiały wykorzystywane przy tworzeniu bombki
dowolne (z wyłączeniem papieru)

6. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolenej z terenu miasta
i gminy Janikowo. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.

7. Zasady uczestnictwa:
- w konkursie mogą brać udział jedynie prace, które nigdy wcześniej nie
brały udziału w żadnym innym konkursie;
- każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową;
-w konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbiższej rodziny
pracowników Organizatora.
- prace plastyczne dostarczone po terminie nie wezmą udziału w konkursie;

8. Kryteria oceniania prac plastycznych:
- walory artystyczne i estetyczne pracy;
- zgodność pracy z tematem konkursu;
- pomysłowość i kreatywność;
- samodzielność wykonania pracy;
9. Komisja Konkursowa:
- Komisja Konkursowa zostanie powołana przez Organizatora;
- Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

10. Rozstrzygnięcie konkursu:
-Zwycięzcy konkursu wyłonieni zostaną w następujących kategoriach:
I Kategoria: Dzieci przedszkolne, Klasy „0”
II Kategoria: Uczniowie szkół podstawowych kl. I-III

III Kategoria: Uczniowie klas IV-VI
IV Kategoria : Uczniowie klas VII-VIII
-Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe (m.in. gry
planszowe, smartbandy, słuchawki bezprzewodowe, aparaty Instax, głośniki
bezprzewodowe, piłki i inne).
-Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o zaproszeniu na uroczyste
wręczenie nagród, które nastąpi podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego
dn. 11.12.2022r. (niedziela) na Targowisku Miejskim w Janikowie. Natomiast
wszystkie prace zostaną wyeksponowane na choince, która stanie na placu
Targowiska Miejskiego w Janikowie podczas w/w wydarzenia.
11. Postanowienie końcowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie.
-Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym
regulaminem oraz oznacza zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych autorów prac do
celów konkursu.
- Prace złożone w konkursie stają się własnością Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Janikowie.

