Konkurs „Kartka wielkanocna”
Regulamin konkursu
I.
II.

Organizator: Ośrodek Kultury w Miliczu, Burmistrz Gminy Milicz
Tematyka prac:
Kartka Wielkanocna, nawiązująca do zwyczajów i tradycji Świąt Wielkanocnych w Polsce.
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji
Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

III.
Cele konkursu:
1. Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
2. Zapoznanie z tradycją i zwyczajami Świat Wielkanocnych.
3. Promowanie młodych talentów plastycznych.
IV.
Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich szkół i przedszkoli, placówek kultury i świetlic Gminy
Milicz.
2. Każdy uczestnik może zaprezentować tylko 1 Kartkę Wielkanocną
3. Kartkę Wielkanocną do konkursu należy dostarczyć osobiście w terminie do 31.03.2017r.
lub listownie na adres: Ośrodek Kultury w Miliczu, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 14, 56-300
Milicz z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Kartka Wielkanocna”.
UWAGA! Decyduje data wpłynięcia a nie stempla pocztowego!
4. Informacje o konkursie pod nr tel.: 71 384 11 24.
5. Technika wykonania: dowolna.
Format kartki – A4
6. Prace powinny być oznaczone metryczką na odwrocie, zawierającą następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- wiek
- adres,
- numer telefonu kontaktowego - obowiązkowo
7. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
upowszechnianie wizerunku dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania
konkursowego.
8. Prace przechodzą na własność Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii wiekowych ze względu na małą
ilość zgłoszeń.

V.

Kategorie konkursu:
Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach
I kategoria: dzieci przedszkolne (5-6 latki)
II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III)
III kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VI)
III kategoria: uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

VI.

Kryteria oceny:
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
1. zgodność z regulaminem konkursu;

2. pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu;
3. estetykę wykonania pracy;
4. wkład własny pracy wykonanie kartki;
5. stopień trudności wykonanej pracy (poszczególne elementy składowe pracy powinny być
wykonywane własnoręcznie)

VII.
Przebieg konkursu:
1. Kartkę Wielkanocną należy dostarczyć do Ośrodka Kultury w Miliczu do 31.03.2017r.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora w dniu II Jarmarku Wielkanocnego–
09.04.2017r. na milickim Rynku.
3. Autorzy prac, które otrzymają największą ilość punktów komisji konkursowej zostaną
nagrodzone nagrodami rzeczowymi. Jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia w
zależności od ilości i poziomu prac.
4. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane przy scenie podczas II Jarmarku Wielkanocnego.

