
Regulamin plastycznego konkursu rodzinnego 

„Ale Jajo!” 

I. ORGANIZATORZY:

1. Gminne Centrum Kultury w Wohyniu i Gminna Biblioteka Publiczna w Wohyniu.

II. CELE KONKURSU:

1. Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

2. Poznawanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek

    wielkanocnych, rozwijanie uzdolnień artystycznych , rozbudzanie inwencji twórczej.

3. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz zacieśnienie więzi i współpracy

    międzypokoleniowej w rodzinach poprzez wspólne wykonywanie pracy konkursowej.

4. Poprawienie estetyki miejscowości oraz nadanie jej świątecznego wystroju.

5. Prezentacja twórczości mieszkańców.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Konkurs adresowany jest do rodzin z gminy Wohyń.

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej polegającej na

    ozdobieniu dostarczonego przez organizatora jaja  dowolną techniką  w formie przestrzennej

   (tj.  wykończona z każdej strony) z możliwością zawieszenia. (Po jaja można zgłaszać się od

    poniedziałku 15 marca)

2. Wykonana pisanka powinna być zabezpieczona przed niesprzyjającymi warunkami

    atmosferycznymi (tzn. wodoodporna).

IV. KRYTERIUM OCENY PRAC:

• pomysłowość, kreatywność;

• staranność;

• walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, materiałów itp.)

Każda rodzina może zgłosić jedną pracę konkursową!

V.     ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:  
1. Prace na konkurs należy dostarczyć do   29marca     20  21  r.     do godz. 16:00      do siedziby
    Gminnego Centrum Kultury w Wohyniu, ul. Plac 9 września 1939 r. Nr 4, 
     21-310 Wohyń. Więcej informacji pod nr tel.: 505 005 443, 

2. Każda praca powinna posiadać dołączoną metryczkę zawierającą następujące
    informacje: imiona i nazwisko rodziny, adres, telefon kontaktowy, e-mail.

3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora przyznając za najlepsze prace nagrody
    i  wyróżnienia.

4. Autorzy nagrodzonych prac o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
    Lista laureatów będzie dostępna na naszym Facebooku.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w konkursie należy otrzymane jajo zwrócić do organizatora

    lub pokryć jego koszt.



V. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Prace dostarczone na konkurs pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

     

2. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac

    (wraz z danymi osobowymi autorów) w prasie, na plakacie i innych materiałach promocyjnych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu

4. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc na nr tel.: 505 005 443, 507 225 970 lub

83 353 06 03.


