KONKURS PLASTYCZNY - "BOŻONARODZENIOWA KARTKA"
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ŚWIĄTECZNĄ KARTKĘ
„BOŻONARODZENIOWA KARTKA”
Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
Przedmiotem konkursu jest projekt karty prezentującej polskie obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe
związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Inspiracją dla uczestników konkursu mogą być
wycinanki, stroje ludowe, hafty i inne wyroby rękodzieła artystycznego oraz obrzędy i zwyczaje
związane z tymi świętami.
Cele konkursu:
• przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją związaną z Bożym Narodzeniem
• rozwijanie wyobraźni plastycznej, prezentacja talentów plastycznych
Warunki uczestnictwa:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzieży ze szkoły
podstawowej, gimnazjum z terenu Gminy Lutowiska.
Obejmuje następujące kategorie wiekowe:
Kategoria I: 3 - 4 lata
Kategoria II: 5 - 6 lat
Kategoria III: I – III klasa szkoły podstawowej
Kategoria IV: IV – VI klasa szkoły podstawowej
Kategoria V: I – III klasa gimnazjum
1. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1 pracę w formacie 10x15 cm wykonaną
dowolną płaską techniką, umożliwiającą ekspozycję pracy w antyramach (pod szkłem).
2. Gotowe elementy wykorzystane do wykonania pocztówki eliminują ją z oceny. W konkursie
nie będą oceniane także prace wykonane w technice komputerowej.
3. Praca na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, wiek
(lub klasa), nazwa placówki (przedszkole, szkoła, zespół plastyczny), imię i nazwisko
instruktora / nauczyciela. Informacje prosimy zapisać drukowanymi literami.
Ocena prac:
Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody we
wszystkich kategoriach wiekowych. Prace zostaną ocenione pod względem: samodzielności i
staranności wykonania, nawiązania do tradycji świątecznej, wrażeń artystycznych.
Nagrodzone prace można obejrzeć będzie na stronie internetowej: www.lutowiska.pl
Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zaprezentowane zostaną na zorganizowanej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Lutowiskach wystawie pokonkursowej w terminie 15.12.2015 –
24.01.2016 r.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w Gminnym Ośrodku Kultury podczas
uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 15 grudnia 2015r. o godzinie 11:00
Termin składania prac:
Prace na konkurs należy dostarczyć osobiście lub listownie do dnia 10 grudnia 2015 roku
do Gminnego Ośrodka Kultury im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach, 38-713 Lutowiska 74A.
Uwagi końcowe:
1. Złożone prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac w celach popularyzatorskich.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE
ORGANIZATOR:
Gminny Ośrodek Kultury
im. Jerzego Janickiego w Lutowiskach
Lutowiska 74A
38-713 Lutowiska
tel. 13 461 0322, 501 799 092
e-mail:gok@lutowiska.pl

