Konkurs plastyczny
„NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA”
I. Organizator konkursu:
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach, ul. Parkowa 14, 56-410 Dobroszyce,
tel. 71 314 12 89, e-mail: biuro@gckdobroszyce.pl
II. Cele konkursu:
 kształtowanie szacunku dla tradycji;
 popularyzacja i pogłębianie wiedzy na temat symboliki związanej ze Świętami Bożego
Narodzenia;
 pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców Gminy Dobroszyce oraz rozwijanie wyobraźni
plastycznej i zdolności manualnych.
III. Założenia konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców Gminy Dobroszyce.
2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką plastyczną kartki
bożonarodzeniowej.
3. Format pracy: nie większy niż A4.
4. Kartka może zawierać życzenia, jednak ich treść nie będzie brana pod uwagę podczas oceny.
5. Konkurs podzielony jest na 5 kategorii:
 I – dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy „O” szkoły podstawowej
 II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej
 III – uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
 IV – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych (do 18 roku życia)
 V – dorośli
6. Do konkursu mogą być zgłaszane prace indywidualne bądź zespołowe.
7. Każdy uczestnik/grupa może do konkursu zgłosić jedną pracę.
8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące informacje: imię
i nazwisko/nazwa grupy, kategoria konkursowa, numer telefonu kontaktowego
9. Prace powinny być wykonane samodzielnie, nie dopuszcza się zgłaszania do konkursu prac
zakupionych.
10. W oparciu o zgłoszone do konkursu prace powstanie wystawa pt. „Najpiękniejsza karta
bożonarodzeniowa” w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach.
Prace
zostaną
opublikowane
również
na
stronie
www.gckdobroszyce.pl
oraz www.facebook.com/GCKDobroszyce
11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
IV. Termin składania prac:
Prace należy złożyć do 04.12.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury im. Anny Sojko w Dobroszycach
V. Ocena prac i ogłoszenie wyników:
Prace uczestników oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja, która w swojej ocenie będzie
uwzględniać: poziom artystyczny, oryginalność, pomysłowość, estetykę wykonanej pracy oraz stopień
nawiązania do tradycji. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 10.12.2017 r., podczas
III Dobroszyckiego Jarmarku Bożonarodzeniowego.

