Regulamin konkursu plastycznego
„Szopka Bożonarodzeniowa”
ORGANIZATOR KONKURSU:
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobroszycach
CELE KONKURSU:





kultywowanie i podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia;
rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych dzieci, młodzieży i dorosłych;
popularyzacja twórczości mieszkańców Gminy Dobroszyce;
prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w tej dziedzinie.

UCZESTNICY KONKURSU:





kategoria I – przedszkole i uczniowie klas I-III
kategoria II – uczniowie klas IV – VI
kategoria III – uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimazjalnych
kategoria IV – osoby dorosłe

WARUNKI KONKURSU:











konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Dobroszyce;
wielkość prac oraz technika jest dowolna;
praca ma mieć formę przestrzenną o wymiarach podstawy nie przekraczającej 0,5m szerokości
i wysokości nie przekraczającej 0,5m.
konstrukcja szopki powinna być stabilna, a wszelkie jej elementy przymocowane w taki
sposób, by się nie przesuwały;
w przypadku podłączenia szopki do sieci elektrycznej, należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz
dołączyć oświadczenie konstruktora lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za
bezpieczeństwo szopki oraz instalacji elektrycznej w niej zamontowanej;
prace powinny być wykonane samodzielnie;
do wykonania szopki nie wolno używać artykułów spożywczych;
każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę;
prace mogą być wykonane indywidualnie lub grupowo:
każda praca powinna być opatrzona metryczką: imię i nazwisko wykonawcy, kategoria
wiekowa, nr tel. kontaktowego, w przypadku dzieci i młodzieży - wiek/ klasa, adres szkoły.

TERMIN SKŁADANIA PRAC:
Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Dobroszycach do dnia 18.12.2015 r.

OCENA PRAC:
Jury dokona oceny prac, przyznając tym samym nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych kategorii
wiekowych uczestników. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
gckdobroszyce.pl oraz facebook.com/GCKDobroszyce, a laureaci poinformowani o terminie wręczenia
nagród telefonicznie.

UWAGI:
Prace konkursowe zostaną wystawione w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobroszycach, a po
zakończeniu wystawy, zwrócone ich twórcom.

DANE KONTAKTOWE:
Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
ul. Parkowa 14
56-410 Dobroszyce
Tel. 71 314 12 89
e-mail:gck.dobroszyce@poczta.onet.pl

