REGULAMIN GMINNEGO
KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
„CHOINKA BOŻONARODZENIOWA”
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Gminny Ośrodek Kultury w Borowej
II. CELE KONKURSU
1. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.
2. Rozwijanie talentu artystycznego, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych
i plastycznych.
3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci, młodzieży i dorosłych wobec sztuki
plastycznej oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
5. Popularyzacja twórczości utalentowanych mieszkańców gminy Borowa.
III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkole
b) klasy I – III
c) klasy IV – VI
d) klasy VII i gimnazjum

Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych świąt w roku. Nieodłącznym
elementem tych świąt jest choinka. Zadaniem uczestników

tegorocznego konkursu jest

wykonanie samemu choinki bożonarodzeniowej z dowolnych materiałów i dowolnej
wielkości. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi. Warunkiem
uczestnictwa jest wykonanie tematu konkursu w formie przestrzennej.
Każda praca powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora, klasą, nazwą i adresem
szkoły/ instytucji oraz danymi opiekuna (w przypadku uczniów).
Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną. Nie będą oceniane prace wykonane
z gotowych ozdób.
Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności na organizatora.
Prace, które nie spełniają kryteriów określonych regulaminem nie będą podlegać ocenie przez
komisję konkursową.
Każda placówka może do konkursu zgłosić maksymalnie po 5 prac w każdej kategorii
wiekowej. Każdy z uczestników Konkursu może wykonać 1 pracę.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą do dnia 19 grudnia 2017 r. na adres
organizatora ( Gminny Ośrodek Kultury w Borowej, 39- 305 Borowa 307) z dopiskiem:
”Gminny Konkurs Bożonarodzeniowy”
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje jury powołane przez organizatora
Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a) pomysłowość i oryginalność pracy,
b) wykonanie choinki w formie przestrzennej,

c) dekoracyjność i kolorystyka,
d) stopień trudności wykonania,
e) estetyka wykonania,
f) dobór materiałów,
g) nawiązanie do tradycji.
h) samodzielność wykonania
Prace będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora.
Organizator przyzna trzy nagrody główne oraz wyróżnienia w każdej z kategorii wiekowej.
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości
informacji o laureatach. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r.,Nr 101, poz. 926, z późn.zm.) na potrzeby
przeprowadzenia konkursu., wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.
Zgłoszenie pracy przez autora jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zgodą
na bezpłatne publikowanie prac w celach promocyjnych konkursu.

Serdecznie zapraszamy
do udziału w konkursie

