REGULAMIN
X Gminnego Konkursu Plastycznego
na Kartkę Wielkanocną
1. ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie,
adres: Wola Żyrakowska 73 A, 39-204 Żyraków
2. CELE KONKURSU:
 doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania płaskich form użytkowych
na potrzeby własne i innych,
 kultywowanie i pogłębianie tradycji Świąt Wielkanocnych,
 prezentacja i popularyzacja twórczości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz
osób dorosłych.
3. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
 Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Żyraków, w tym dla dzieci w wieku
przedszkolnym, dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, młodzieży ponadgimnazjalnej,
WTZ/Osób niepełnosprawnych, a także osób dorosłych;
 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
kat. I - przedszkola 5-6 latki, oddziały przedszkolne 5 - 6 latki,
kat. II - klasy I – III,
kat. III - klasy IV – VI,
kat. IV - klasy VII, VIII i III gimnazjum,
kat. V - szkoły ponadgimnazjalne i dorośli,
kat. VI - Warsztaty Terapii Zajęciowej/Osoby niepełnosprawne,
4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 Kartka Wielkanocna powinna być przygotowana w technice plastycznej, w wersji
papierowej w wymiarze maksymalnie A5,
 projekt pierwszej strony kartki powinien być związany z tematyką Świąt Wielkanocnych,
 środek kartki, jeśli jest to kartka złożona (lub druga strona kartki) powinien pozostać czysty,
bez żadnych napisów np. życzeń oraz bez podpisu autora umieszczonego na kartce
świątecznej,
 do zgłoszonych na Konkurs kartek powinny być dołączone metryczki zawierające: imię
i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania i telefon, klasa i nazwa szkoły oraz nazwisko
nauczyciela/opiekuna (jeśli występuje). Ponadto metryczkę należy przypiąć do kartki np.
spinaczem biurowym by jej nie uszkodzić,
 do wykonania kartki nie można używać materiałów nietrwałych, takich jak np.
plastelina,
 kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu,





jeden uczestnik może zgłosić na Konkurs nie więcej niż 3 kartki,
prace należy dostarczyć do CKiP, 39-204 Żyraków 137 B (Dworek w Żyrakowie)
w zamkniętej kopercie do dnia 25 marca 2019 r.
wręczenie nagród i dyplomów oraz podsumowanie Konkursu nastąpi podczas
Świątecznego Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2019 r.
w Budynku Wielofunkcyjnym w Bobrowej.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 kartki nadesłane i złożone na Konkurs nie będą zwracane ale zostaną wykorzystane do
korespondencji świątecznej Urzędu Gminy w Żyrakowie,
 kartki bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie,
 kartki oceniać będzie Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora,
 wyniki Konkursu oraz zdjęcia z rozstrzygnięcia zostaną opublikowane na stronie
internetowej www.ckip-zyrakow.org,
 regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,
 Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych
kartek w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celach promocyjnoreklamowych,
 przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i podpisanie stosownego oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danych
osobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,
 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celu
rozstrzygnięcia Konkursu,

Już teraz czekamy na Wasze oryginalne pomysły
i świąteczne kartki!

