Gminny Konkurs Plastyczny
„Oryginalna zawieszka na choinkę”
Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Mrozach
ul. Adama Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy

Regulamin
Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z placówek
przedszkolno – oświatowych i osób indywidualnych z gminy Mrozy

Cele konkursu:
 Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
 Rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci, młodzieży
i dorosłych, inspirowanych Świętami Bożego Narodzenia
 Promowanie utalentowanych osób z terenu Gminy Mrozy
 Wymiana doświadczeń z zakresu technik plastycznych

Warunki Uczestnictwa:
 Wielkość zawieszki nie może przekraczać 24 cm x 24 cm. Wielkość
minimalna jest nieokreślona. Każdy uczestnik może przedstawić jedną
zawieszkę na choinkę, każda placówka może nadesłać maksymalnie 2 prace
w każdej kategorii wiekowej.
 Zawieszka powinna być opisana (przyczepiona karteczka) pismem
drukowanym: imię, nazwisko, wiek autora i klasa, adres placówki,
imię i nazwisko opiekuna, nauczyciela. Każda karteczka powinna zawierać
klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, nagrywanie,
fotografowanie prac oraz publikację ich w prasie, na stronie internetowej
oraz wystawach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Mrozach
z siedzibą w Mrozach, ul. Adama Mickiewicza 22, w celach związanych
z konkursem.
Podanie danych jest dobrowolne, uczestnik konkursu ma prawo do kontroli
przetwarzania danych, prawo do dostępu treści swoich danych
i ich poprawiania. "

Kryteria oceny prac:
 Zgodność z tematem
 estetyka i oryginalność wykonania
 dopasowanie stylistyki do wieku autora

Przebieg konkursu:
 Termin składania prac – 12 grudnia 2014 r. do godziny 17.00 w Gminnym
Centrum Kultury w Mrozach
 Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora
 Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione (nagrody, dyplomy)
 Wręczenie nagród odbędzie się podczas „Wigilii pod chmurką” 21 grudnia
2014 r.

Kategorie wiekowe:
 przedszkola i zerówki
 szkoły podstawowe, klasy I-III
 szkoły podstawowe, klasy IV- VI
 gimnazja i licea
 dorośli
Organizator nie odsyła prac.
Odbiór wykonanych zawieszek w dniach 06.01.2015 r. – 30.01.2015 r.
Prace nie odebrane w tym terminie przechodzą na własność organizatora.
Informacji na temat konkursu udziela Magdalena Pustoła
pod tel. 25-757-44-79

