REGULAMIN
Konkursu plastycznego pn. „Wszystkiego najlepszego…”

Organizator
1. Burmistrz Lidzbarka
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lidzbarku
Cele konkursu:
• rozwój umiejętności plastycznych i rozbudzenie kreatywności dzieci,
• umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
• celebrowanie jubileuszu 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow.
• wyłonienie najlepszych prac wykonanych przez dzieci.
Temat konkursu
1. Tematem Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych związanych z
jubileuszem 15-lecia Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow – kartka z
życzeniami.
2. Prace konkursowe będą oceniane w kategorii plastycznej.
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych ( klasy I – III ) z terenu miasta i
gminy Lidzbark, które spełniają następujące warunki:
• zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny
przystępują do Konkursu,
• wyrażają zgodę i akceptują warunki Regulaminu, w tym zapoznały się z treścią
dotyczącą procedury przyznawania i odbioru nagród i je w pełni akceptują,
• zobowiązują się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
Postanowienia ogólne
1. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- klasa I
- klasa II
- klasa III.

2. Warunkiem udziału dziecka w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy
plastycznej w dowolnej technice np: malarstwo, rysunek, wydzieranka,
wycinanka. Format pracy – A5.
3. Kryteria oceny pracy plastycznej:
– zgodność z tematem
– estetyka wykonanej pracy
– wkład pracy własnej
4. Jedna placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac z każdego
oddziału.
5. Praca powinna być opisana według wzoru:
•

Tytuł pracy;

•

Imię i nazwisko autora oraz wiek;

•

Imię i nazwisko nauczyciela koordynującego;

•

Adres placówki, telefon kontaktowy, adres e – mail.

6. Każda praca zostanie sfotografowana i umieszczona na Facebooku oraz
stronie internetowej MGOK.
7. W każdej kategorii Komisja przyzna 3 miejsca (od I do III) i jedno wyróżnienie,
pozostali uczestnicy otrzymają podziękowania. Nauczyciele koordynujący
otrzymują podziękowania.
Terminy
1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie karty zgłoszenia, stanowiącej
załącznik do niniejszego regulaminu, w formie elektronicznej, w terminie do
23 września 2022 r., na adres: mgok@lidzbark.pl Po tym terminie prace nie
będą przyjmowane.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród nastąpi 28.09.2019 r. o godz.
10:00 w sali widowiskowej MGOK, podczas wernisażu wystawy pokonkursowej
w holu budynku.
4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na facebooku oraz stronie
internetowej MGOK.

Postanowienia końcowe
1.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora.
2.
Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie
swoich danych osobowych przez Organizatora w celu: wyłonienia zwycięzcy i
przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez
Organizatora i na stronie Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu.
3.
Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz
ich weryfikacji.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
podczas przesyłki.
5.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

