REGULAMIN VII POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i niepełnosprawnych

Organizator:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Cele Konkursu:
- zachowanie tradycji wykonywania ozdób wielkanocnych
- rozwijanie kreatywności, pomysłowości i wrażliwości estetycznej
- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami Wielkiej Nocy
- szerzenie idei UPCYCLINGU oraz propagowanie ekologicznego stylu życia
- popularyzacja twórczości uczniów i efektów pracy nauczycieli i instruktorów
- integracja osób niepełnosprawnych
Warunki uczestnictwa:
Przedmiotem Konkursu są OZDOBY WIELKANOCNE – przestrzenne, wykonane z papierowej wikliny i zdobione
różnymi materiałami pochodzenia roślinnego, wykonanymi z papieru, bibuły, krepiny, sznurka, nici, kolorowych
piórek, wstążek itp. Prosimy nie korzystać ze sztucznych kwiatów i gotowych ozdób wielkanocnych.
Na Konkurs nie przyjmujemy prac z użyciem pisanek wykonanych z jajek naturalnych – wydmuszek i jaj
gotowanych!
Każdy uczestnik może dostarczyć na Konkurs jedną własnoręcznie wykonaną pracę. Minimalna wysokość pracy –
15 cm, maksymalna – 60 cm. Prace mogą być stojące lub wiszące.
Zapraszamy do udziału w Konkursie dzieci, młodzież, osoby dorosłe i osoby niepełnosprawne z placówek kulturalnooświatowo-wychowawczych, klubów rękodzieła artystycznego, Kół Gospodyń Wiejskich powiatu rzeszowskiego.
Z jednej placówki można złożyć maksymalne po 10 prac w każdej z kategorii wiekowych. Do Konkursu można
zgłaszać się także indywidualnie.
Do każdej pracy prosimy trwale umocować na ozdobnej nitce, sznureczku, tasiemce – karteczkę o wymiarach max
4x6 cm (etykietki nie mogą być przyklejone bezpośrednio na pracy!) z opisem zawierającym: imię i nazwisko
autora, kategorię wiekową (I, II, III, IV lub V), nazwę szkoły/placówki lub miejsce zamieszkania, imię i nazwisko
nauczyciela/instruktora, numer telefonu bądź adres e-mail.
Termin nadsyłania prac:
Prace zabezpieczone przed uszkodzeniem należy dostarczyć do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp. w terminie do 19 marca 2018 roku.
Powołane przez Organizatora Jury oceni prace w pięciu kategoriach: I – Dzieci od lat 6 i z klas I-III szkół
podstawowych, II – Dzieci z klas IV-VII szkół podstawowych, III – Gimnazjaliści, IV – Młodzież szkół
ponadgimnazjalnych i dorośli, V – Osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).
Kryteria oceny: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość, estetyka opisu.
Finisaż Konkursu – ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz zakończenie wystawy pokonkursowej nastąpi
13 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w sali klubowej MGOKSiR. Wystawa trwać będzie od 23 marca 2018 r.
Wzięcie udziału w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu, a także zgodę na wykorzystanie przez Organizatora
danych osobowych autorów, ich wizerunków oraz prac w celach promocyjnych.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace można będzie
odebrać po zakończeniu wystawy pokonkursowej do końca maja 2018 r. Prace nie odebrane
w terminie nie będą przechowywane.
Dodatkowe informacje pod numerem tel. 17 7729053.
Regulamin Konkursu dostępny na stronie: www.mgoksir-sokolow.pl

