REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO

Organizatorem Konkursu Plastycznego „Dynia królowa jesieni-stylizacja dyni" jest Gminny
Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, z siedzibą Jarocin 114, 37-405
Jarocin.
Cel konkursu:
1.
2.
3.
4.

Umożliwienie dzieciom prezentacji własnych dokonań twórczych.
Zachęcanie do współpracy rodziców.
Rozwijanie zdolności manualnych dzieci.
Popularyzowanie dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci ze szkół podstawowych z terenu
gminy Jarocin.
2. Do konkursu zakwalifikowane będą tylko prace podpisane przez autora i opiekuna
w punkcie potwierdzenie autentyczności znajdującym się na karcie zgłoszeniowej.

Uwaga ! Prace nie mogą nawiązywać do „Halloween”. Prace w tematyce
Halloween będą automatycznie zdyskwalifikowane.
3. Do konkursu nie można zgłaszać prac zbiorowych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną w dowolnej stylizacji. Dopuszczalny
każdy rozmiar, rodzaj i kolor dyni.

5. Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez dostarczenie do siedziby organizatora pracy
z przyklejoną na odwrocie, wypełnioną kartą zgłoszeniową, której wzór stanowi załącznik
do regulaminu.
6. Ostateczny termin nadsyłania prac mija 15 listopada 2022 roku o godz. 15.00. Prace
zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data wpływu pracy
konkursowej do siedziby organizatora).
7. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
swoich prac na rzecz organizatora konkursu. Organizator uzyskuje prawo
do wielokrotnej publikacji prac zgłoszonych do konkursu, oznaczonych imieniem,
nazwiskiem i wiekiem autora w wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.
JURY I NAGRODY
1. Oceny prac dokona trzyosobowe Jury powołane przez Organizatora.
2. Każdy członek Jury przyzna pracom punkty od 1-10. Lista laureatów zostanie wyłoniona
po zsumowaniu wszystkich punktów.
3. Werdykt Jury jest ostateczny, od postanowień Jury nie przysługuje odwołanie.
4. Ocena prac konkursowych nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:
 zgodność z tematem, umiejętność obserwacji przyrody zmieniającej się pod wpływem
pór roku,
 oryginalny sposób interpretacji tematu,
 walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,
 ogólne wrażenia estetyczne.
5. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach:
Kategoria I - uczniowie klas 0,
Kategoria II - uczniowie klas 1-4,
Kategoria III- uczniowie klas 5-8.
6. W każdej z kategorii zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I, II, III miejsca
w konkursie oraz wyróżnienia. Jury konkursu zastrzega sobie prawo przyznania kilku
nagród równorzędnych, bądź nie przyznania jakiejś z nagród.
7. Zdjęcia prac laureatów konkursu będą opublikowane na tronie www.kultura-jarocin.pl
8. Wszystkie prace znajdą się na czasowej wystawie, zorganizowanej w Gminnym Ośrodku
Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.
9. Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 18 listopad 2022 r.
o godz.16.00.

Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego
„Dynia królowa jesieni-stylizacje dyni”
IMIĘ, NAZWISKO
NR TEL. rodzica, opiekuna
KLASA / Kategoria
SZKOŁA

POTWIERDZENIE
AUTENTYCZNOŚCI *
* Podpis autora i opiekuna lub nauczyciela. Dzieci, które nie potrafią jeszcze
pisać mogą narysować listek.
………………………………………………………………………………………………………………..

Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego
„Dynia królowa jesieni-stylizacje dyni”
IMIĘ, NAZWISKO
NR TEL rodzica, opiekuna
KLASA / Kategoria
SZKOŁA

POTWIERDZENIE
AUTENTYCZNOŚCI *
* Podpis autora i opiekuna lub nauczyciela. Dzieci, które nie potrafią jeszcze
pisać mogą narysować listek.

………………………………………………………………………………………………………………..

