REGULAMIN KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ WIELKANOCNĄ
w Gminie Strzelce Krajeńskie
1. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Strzelecki Ośrodek Kultury.
2. Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, klimatu
oraz tradycji Świąt Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.
3. Cele konkursu
• rozbudzenie zainteresowania pięknym zwyczajem obdarowywania się kartkami
świątecznymi;
• propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi;
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej;
4. Warunki uczestnictwa
•

Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niezgłaszanymi.

•

Technika wykonania prac jest dowolna ( rysunek, malarstwo, collage, wycinanka,
wyklejanka), format A5 ( wymiary formatu A5 w mm: 148 x 210 mm )

5. Kategorie konkursowe, w jakich można zgłaszać prace:
•

Konkurs skierowany jest do uczniów przedszkoli, zerówek i szkół podstawowych

•

Oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych: 1. przedszkola i zerówki , 2. klasy
I-III, 3. klasy IV-VIII

6. UWAGA! Prace należy wysyłać do 27 marca 2020 r. do godz. 16:00 wyłącznie drogą
mailową pod adres: punktit@strzelce.pl Mail powinien zawierać: imię i nazwisko
wykonawcy, placówkę, wybraną kategorię wiekową, telefon kontaktowy, załącznik
wykonanej pracy (skan lub zdjęcie pracy, które może być również wykonane telefonem
komórkowym).
7. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem
danych osobowych i wizerunków indywidualnych uczestników oraz nazw placówek
uczestniczących w konkursie na stronie internetowej i fanpage'u Strzeleckiego Ośrodka
Kultury oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.

8. Ocena i nagrody:
•

Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora.

•

Ocenie prac podlegać będzie: zgodność z regulaminem konkursu, pomysłowość i
inwencja twórcza uczestników konkursu.

9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w poniedziałek 07.04.2020r.
10. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają atrakcyjne nagrody.
11. Postanowienia końcowe:
•

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatorów danych osobowych autorów oraz na publikację imienia, nazwiska i
miejscowości zamieszkania autora.

•

Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

•

Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.sok.strzelce.pl

•

Nagrody zostaną przesłane drogą mailową.

