REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Obrzędy Kupalskie na Podlasiu”
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, 17-207 Czyże 98
2. Cel konkursu:
• Propagowanie tradycji i folkloru związanego z obchodami Nocy Kupały i Nocy Świętojańskiej.
• Pobudzanie aktywności twórczej dzieci oraz rozwijanie ich wyobraźni.
3. Warunki uczestnictwa:
•W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Czyżach, w ramach
projektu pn. „15. Festyn KUPALINKA’ 2019”, realizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.
• Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
•Udział w konkursie jest dobrowolny.
4.Przedmiot konkursu:

•Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnej pracy plastycznej przedstawiającej obrzęd,
tradycję związaną z Nocą Kupały lub Nocą Świętojańską.
•Każda praca musi posiadać na odwrocie trwale zamieszczone następujące dane: imię i
nazwisko autora pracy, miejscowość i numer telefonu rodzica lub opiekuna, nazwę klasy.
5.Kryteria oceny:

•Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do powołania Komisji konkursowej i wybrania
jej składu.
•Komisja konkursowa dokona oceny prac według następujących kryteriów:
-zgodność pracy z tematem konkursu,
- technika wykonania pracy,
- poziom trudności wykonania pracy,
- oryginalność pomysłu,
- walory estetyczne pracy.
•Spośród zgłoszonych prac komisja konkursowa wyłoni trzy najciekawsze prace. Autorzy tych
prac zostaną nagrodzeni.
•Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

•Decyzja komisji wyłaniająca Laureatów jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
•Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych
uczestników wyłącznie na potrzeby konkursu, w tym do publikacji w Internecie i w prasie.
•O wynikach konkursu Organizator powiadomi Laureatów telefonicznie do dnia 25.06.2019
roku.
Ponadto wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie http//www.ugczyze.pl
6. Termin i miejsce składania prac:
•Pracę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach za pośrednictwem szkoły, do
której uczęszcza dziecko lub rodzica, w terminie od 30.05.2019 roku do 10.06.2019 roku do
godz. 14:00.
•Prace złożone po terminie, nie zostaną ocenione.
7. Podsumowanie konkursu:

•Uroczyste wręczenie nagród dla Laureatów trzech pierwszych miejsc nastąpi 29.06.2019 roku
podczas 15. Festynu KUPALINKA’ 2019 w Leniewie – początek godzina 17:00.
8. Postanowienia końcowe:

•Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
•W sprawach spornych nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
•Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, po wcześniejszym zgłoszeniu
uwag, zapytań i zastrzeżeń przez uczestników konkursu.
•Wszystkie prace zgłoszone do konkursu będą do odbioru od dnia 02.07.2019 roku do
13.07.2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach, pokój nr 11.
Organizator nie odsyła prac.
•Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach 7:20 –15:20 w Gminnym Ośrodku Kultury
w Czyżach, pokój nr 11, tel. 85 68 135 31, mail: gok.czyze@wp.pl.
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Zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

