REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Choinka świąteczna”




I. Cele konkursu:
rozwijanie ekspresji twórczej i umiejętności plastycznych,
popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z różnych
technik plastycznych,
umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji
Świąt Bożego Narodzenia.

II. Organizator:
Dom Kultury w Żabiej Woli, ul. Warszawska 27, 96-321 Żabia Wola, tel. (46) 857-82-60.
III. Warunki uczestnictwa:
1. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych
 uczniowie klas 4 – 8 szkół podstawowych,
 uczniowie szkół średnich i dorośli.
2. Technika wykonania pracy dowolna, forma przestrzenna, materiały dowolne.
3. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową o wym. od 15 cm do max. 100 cm.
4. Zgłoszone prace muszą mieć metryczkę: imię i nazwisko, wiek, telefon autora lub opiekuna.
IV. Kryteria oceny:
Prace będą ocenione według następujących kryteriów:
 samodzielne wykonanie!!!
 oryginalność pomysłu,
 estetyka wykonania i ogólny wyraz artystyczny,
 użyte materiały - preferowane naturalne.
V. Termin i warunki dostarczenia i odbioru prac:
1. Składanie prac do 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 16.00.
2. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
3. Rozstrzygnięcie konkursu - 15 grudnia 2021 r., godz. 15.30.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
4. Wystawa prac w Domu Kultury – 15 XII 2021 – 15 I 2022 r.
5. Odbiór prac - od 16 - 20 I 2022 r. (za wyjątkiem dni świątecznych i sobót).
Po tym terminie nieodebrane prace przechodzą na własność Domu Kultury.
6. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia prac powstałe podczas ekspozycji.
7. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną
opublikowane na stronie internetowej Domu Kultury – www.dkzabiawola.pl
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych nagrodzonych osób, zgodnie z zasadami RODO.
9. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (46) 857-82-60 lub w siedzibie Domu
Kultury w Żabiej Woli.

