REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PISANKA WIELKANOCNA”
1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
- Mobilny Ośrodek Kultury – Projekt Gminy Krzywiń,
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krzywiń.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów klas I-VI
szkół podstawowych z terenu Gminy Krzywiń.
3. CELE KONKURSU:
- Upowszechnianie i pielęgnowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
- Poznanie różnych technik plastycznych wykorzystywanych do zdobienia pisanek
Wielkanocnych.
- Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
4. ZADANIE KONKURSOWE:
- Wykonanie jajeczka wielkanocnego w formacie przestrzennym, dowolną techniką.
Wymiary pracy – dowolne.
5. WARUNKI UCZESTNICTWA:
- Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs jedną pracę.
- Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, nigdzie wcześniej nie
prezentowaną.
- Autorem danej pracy może być tylko jedna osoba, w przypadku przedszkolaków
dopuszcza się pomoc rodzica.
- Praca powinna być opisana (imię nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon).
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania wizerunku laureatów i
uczestników, a także wystawiania i publikowania ich prac do celów promocyjnych
związanych z w/w konkursem.
- Prace nie będą zwracane uczestnikom, przechodzą na własność organizatorów.

6. OCENA PRAC:
- Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów, która nagrodzi trzy
najlepsze prace w trzech kategoriach wiekowych:
 przedszkolacy,
 uczniowie kl. I - III szkoły podstawowej,
 uczniowie kl. IV – VI szkoły podstawowej.
- Prace zostaną ocenione w zakresie:
 zgodności z tematem,
 pomysłowości i oryginalności,
 jakości i estetyki wykonania,
 różnorodności zastosowanych środków plastycznych.
- Wszystkie prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
- Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
Gminy Krzywiń, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń oraz w siedzibie
organizatorów.
7. TERMIN SKŁADANIA PRAC: 9 marca 2018 roku w BPMiG Krzywiń oraz w
filiach w Bieżyniu, Jerce oraz Lubiniu.
8. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 18 marca b.r.
(niedziela) podczas Wielkanocnego Jarmarku Pomysłów.

Życzymy dużej pomysłowości
i wspaniałej zabawy!!!

