Regulamin
Konkursu Bożonarodzeniowego
"Gwiazda Betlejemska 2017”
1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest: Dom Kultury w Płotach
ul. T. Kościuszki 7, 72Płoty
91 38 51 301
2. Temat:
Tematem konkursu jest wykonanie „GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ”
3. Warunki uczestnictwa:
Konkurs obywa się w kategoriach wiekowych:





Przedszkolaki oraz klasy ,,O”,
Klasy I-III Szkoły Podstawowej
Klasy IV-VII Szkoły Podstawowej
Gimnazjum
- Uczestnicy konkursu przygotowują GWIAZDĘ BETLEJEMSKĄ
- Uczestnicy wszystkich kategorii wykonują prace indywidualną.
- Uczestnicy powinni dostarczyć pracę przestrzenną wykonaną w dowolnej technice np.
wyklejanie, wydzieranie, masa solna, masa papierowa itp.
Konstrukcja Gwiazdy Betlejemskiej powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być
przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się.
Wykonane prace nie będą uczestnikom zwracane, a dostarczone prace przechodzą na rzecz
organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora,
a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr
prawnie chronionych.
4. Terminy:
Termin składania prac:
Prace powinny być czytelnie podpisane na metryczce dołączonej do pracy – Załącznik nr 1 i
zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu), adres, numer
telefonu, wiek, klasa, nazwisko opiekuna artystycznego, adres placówki oświatowej. Informacja o
wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Domu Kultury w
Płotach www.mgokploty.pl
Prace należy składać w Domu Kultury w Płotach w godzinach urzędowania tj. od 10.00- 18.00 do
10 grudnia 2017 r.
Konkursowe prace w okresie świątecznym będą eksponowane w galerii w Aptece Rodzinnej w Płotach.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 4 grudnia
r. nagrodzonych poinformujemy
telefonicznie natomiast wręczenie nagród odbędzie się podczas trwania Wigilii Miejskiej przy Urzędzie
Miejskim w Płotach dnia . .
r.
O godzinie ogłoszenia wyników i wynikach konkursu zostaną poinformowane wszystkie placówki
oświatowe.
5. Ocena i nagrody:
Oceny prac konkursowych dokona jury w składzie powołanym przez Organizatora. Nagrody przyzna
jury powołane przez Organizatora. Autorzy pierwszej, drugiej i trzeciej nagrodzonej pracy otrzymają
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Płotów oraz Dom Kultury
w Płotach
6. Postanowienia końcowe:
Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika
niniejszego „Regulaminu konkursu”. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac
konkursowych w materiałach promocyjnych.

)ałącz ik r 1
METRYCZKA PRACY PLASTYCZNEJ GWIAZDY BETLEJEMSKIEJ
proszę czytel ie wypeł ić wszystkie pola
I ię i azwisko autora pracy
Wiek i klasa

Adres

Numer telefonu autora lub
opiekuna

I ię i azwisko opieku a

Adres i telefon
placówki oświatowej

Numer telefonu placówki

Adres e-mail placówki

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyraża

zgodę a przetwarzanie danych osobowych dziecka

……………………………………………………………………………………………………………..
przez Miejsko – G i

y Ośrodek Kultury w Płotach w celach organizacyjnych konkursu plastycznego
pt.: ,,Gwiazda Betleje ska”

................................
iejscowość i data

...........................................
podpis rodzica/ opiekuna

