REGULAMIN KONKURSU
„Wieniec adwentowy i ozdoby choinkowe””
1.
Organizatorami konkursu są Stowarzyszenie Pilchowiczanie Pilchowiczanom i Gminny
Ośrodek Kultury w Pilchowicach.
2.
Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Pilchowice.
3.
Miejsce składania prac: Zespół Szkół w Pilchowicach, ul. Szkolna 1, 44-145 Pilchowice.
4.
Termin składania prac: 09 grudnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00
w czasie X Pilchowickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego
5.
Rozstrzygnięcie konkursu: 09 grudnia 2018 r. o godzinie 16:00.
6.
Odbiór prac: 09 grudnia 2018 r. w godzinach od 16:30 do 17:30.
7.
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wieńca adwentowego lub ozdoby
choinkowej w dowolnej technice oraz formie plastycznej. Prace mogą być wykonane z
różnorodnych materiałów wskazujących na fantazję oraz pomysłowość ich twórców.
8.
Celem konkursu jest;
- ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji
kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia
- upowszechnienie inicjatyw twórczych
- stworzenie możliwości prezentacji prac osób uzdolnionych manualnie, kształtowanie i rozwijanie
zainteresowań
9.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
10.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (zał. nr 1
regulaminu)
11.
Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach:
- dzieci do lat 12
- młodzież od 13 do 17 lat
- dorośli powyżej 18 lat
- prace zbiorowe
12.
Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
13.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego podziału nagród, w tym do
nieprzyznawania nagród lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.
14.
Złożone prace będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu
- dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy
- estetyka pracy oraz trwałość
- staranność wykonania
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
15.
Wyniki konkursu zawierające nazwę placówki / imiona i nazwiska autorów nagrodzonych
prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie Stowarzyszenia Pilchowiczanie
Pilchowiczanom, na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Pilchowicach oraz na Facebooku
16.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji zdjęć wybranych prac.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

