Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 3/2018
z dnia 13.02. 2018 r.
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym

REGULAMIN KONKURSU „KOSZYK WIELKANOCNY”
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym bardzo serdecznie zaprasza dzieci,
młodzież i dorosłych do udziału w konkursie pn. „Koszyk wielkanocny”.
1. ORGANIZATOR KONKURSU:
Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym
2. PRZEDMIOT KONKURSU :
Przedmiotem konkursu jest wykonanie przestrzennego koszyka wielkanocnego. Liczy
się inwencja twórcza, pomysłowość, estetyka oraz samodzielność wykonania pracy.
3. CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest kształcenie sprawności manualnej, wzbogacanie i rozszerzanie
doświadczeń w zakresie warsztatu plastycznego, pobudzanie wyobraźni oraz promowanie
dorobku uczestników poprzez wystawę prac.
4. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy
Dobrzyniewo Duże.
5. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:


każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę przestrzenną wykonaną techniką
dowolną, z dowolnie wybranych materiałów;



w przypadku szkół można zgłaszać do 10 prac w każdej kategorii wiekowej;



praca powinna być wykonana samodzielnie;



każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu uczestnika/opiekuna;



prace konkursowe należy dostarczyć na adres Gminnego Centrum Kultury
w Dobrzyniewie Dużym, ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże w terminie
do 28 marca 2018 r. do godz. 19:00.
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6. OCENA PRAC:
Oceny prac dokona Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego

I.

Centrum Kultury, a wyniki zostaną

podane w dniu 6 kwietnia 2018 roku.

Wręczanie nagród i wyróżnień nastąpi podczas Festiwalu Piosenki Przedszkolaków
„Mama, tata i ja”. O terminie koncertu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
(na 7 dni przed spodziewanym koncertem).
Przy ocenie koszyków wielkanocnych Komisja zastosuje następujące kryteria:

II.

III.



estetyka wykonania;



walory artystyczne pracy;



dobór materiałów użytych do wykonania pracy;



samodzielność wykonania;



pomysłowość i inwencję twórczą uczestników.

Komisja Konkursowa oceni pisanki wielkanocne w czterech

kategoriach

wiekowych:


Klasy przedszkolne;



klasy 0-III szkoły podstawowe;



klasy IV – VII szkoły podstawowe;



klasy gimnazjum oraz dorośli

Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przebiegu konkursu, a jego wyniki

IV.

zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej: www. narwianie.pl oraz na
portalu społecznościowym FACEBOOK.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:


Zgłoszenie koszyków do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r.,
Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
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Prace będzie można odebrać w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.



Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród;
umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie
internetowej Organizatora w celu promocji konkursu lub idei konkursu.



Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich
weryfikacji.



Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
transportu.



Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie
można otrzymać w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym,
ul. Lipowa 71, 16-002 Dobrzyniewo Duże lub pod numerem telefonu
(85) 719 71 59 oraz 501 324 937.
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