Regulamin Konkursu plastycznego
"Z czym mi się kojarzy Kociewie, co jest jego wyznacznikiem"

I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Jeżewie w ramach projektu "Jo Kociewie Je w Jeżewie" dofinansowane ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska.
II. Cele konkursu:
 Edukacja i popularyzacja wiedzy na temat regionu etnograficznego Kociewie wśród dzieci i młodzieży
 Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
 Rozbudzenie kreatywności i przestrzennego myślenia
 Prezentacja talentu dzieci i młodzieży, a także wspieranie ich rozwoju artystycznego
III. Zadanie konkursowe:
Praca konkursowa może przedstawiać artystyczne wizje autorów z zachowaniem szacunku dla tematyki
konkursu, "Z czym mi się kojarzy Kociewie, co jest jego wyznacznikiem".
Rozmiar pracy konkursowej dowolny ale minimum format A4.
Technika dowolna liczy się kreatywność, mile widziane prace tworzone w formie collage
z zastosowaniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i elementów nadających pracy oryginalności
i przestrzeni. Praca ma być wykonana samodzielnie przez pojedynczego autora.
IV. Uczestnicy:
W konkursie plastycznym mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku szkolnym od klasy I - VIII i trzecie
klasy Gimnazjów z województwa Kujawsko - Pomorskiego i Pomorskiego ze szczególnych
uwzględnieniem regionu etnograficznego Kociewie
Prace konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I - III, IV - VIII + III klasy
Gimnazjum
V. Warunki uczestnictwa:
Każdy uczestnik konkursu najpóźniej do 19.11. 2018 r. do godz. 15:00, do pomieszczenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Jeżewo, mieszczącego się w budynku Hali Sportowej w Jeżewie ul. Spacerowa 23F,
86 - 131 Jeżewo zobowiązany jest dostarczyć pracę plastyczną. Na odwrocie każda praca plastyczna
powinna zawierać metryczkę z imieniem nazwiskiem autora, wiekiem i nazwą szkoły bądź placówki.
(W przypadku dostarczenia prac za pomocą firmy dostawczej, organizator nie ponosi odpowiedzialności
za ich stan i jakość.) Prace dostarczone po wyżej wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę
podczas oceny konkursowej.
VI. OCENA WYKONANIA, NAGRODY:
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Oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę
takie elementy jak: zgodność pracy z tematyką konkursu i sposób jego ujęcia, technikę i estetykę
wykonania, a także kompozycję, kolorystykę, kreatywność i oryginalność pracy.
Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Z posiedzenia komisji
konkursowej zostanie sporządzony protokół.
Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów w poszczególnych kategoriach i drobne
upominki dla uczestników konkursu.
VII. DATA I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:
Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród, a także wystawa pokonkursowych prac
będzie miała miejsce podczas Regionalnego Festiwalu Piosenek i Przyśpiewek Ludowych i Patriotycznych
odbywającego się w dniu 25 listopada 2018 r. od godz. 15:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w
Jeżewie ul. Główna 2a.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu przez
uczestników i ich rodziców.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu, w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, na Facebook/Ośrodek
Kultury Jeżewo - Fanpage, a także na stronie internetowej: www.ug-jezewo.lo.pl/
4. Wszelkie sprawy sporne rozpatruje organizator konkursu w porozumieniu z przewodniczącym jury.
5. Dodatkowych informacji udziela telefonicznie Magdalena Potulska - 728 622 980.
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