
 REGULAMIN
POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ 

„Rozmaitości Folkowo - Patriotyczne”

Organizator  konkursu:    
Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy ul. Szkolna 25, 18-421 Piątnica
tel. (86) 216-44-34, e-mail:   gok@gokpiatnica.pl   , www.gokpiatnica.pl

            

Cel konkursu:

• Promowanie wśród dzieci  i  młodzieży idei i  postaw patriotycznych poprzez kultywowanie

szeroko pojętego folkloru zarówno regionalnego jak i narodowego,

• pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku z 100 rocznicą odzyskania przez

Polskę Niepodległości,

• wzbudzenie  zainteresowania  niezwykle  przebogatym  i  wielobarwnym  polskim  folklorem,

ukazując  jego  piękno  za  pośrednictwem  sztuk  plastycznych  w  kontekście  postaw

patriotycznych,

• pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej uczestników,

• doskonalenie warsztatu plastycznego, 

• nakłonienie  do  poszerzenia  wiedzy  z  zakresu  różnych  technik  plastycznych  oraz

popularyzacja  i  konfrontacja  dorobku  artystycznego  dzieci  i  młodzieży  z terenu  Gminy

Piątnica.

Warunki uczestnictwa:

1. Do udziału w Konkursie organizatorzy zapraszają dzieci i  młodzież z placówek oświatowych i  kulturalnych

z powiatu łomżyńskiego (z wyjątkiem miasta Łomża) w 4 kategoriach wiekowych:

I – przedszkola, II – klasy 1-3 szkoły podstawowej, III – klasy IV-VI szkoły podstawowej, VI – klasy VII –

VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum

2. Technika i forma prac: dopuszczalna technika wykonywania prac to: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż,

malowanie  na  tkaninie,  komiks  oraz  techniki  mieszane.  Nie  będą  uwzględnianie:  prace  na  szkle,

kompozycje  przestrzenne  –  wychodzące  poza  płaszczyznę  kartki  np.  rzeźby,  prace

z użyciem: produktów  spożywczych,  materiałów  sypkich,  plasteliny,  liści,  patyczków,  kulek

z bibuły itp. 

Wymiar prac -  format od A4 do A3.

3. Ilość nadsyłanych prac jednego autora: 1.

4. Formularz zgłoszeniowy z opisem pracy: prace winny być oznaczone na odwrocie imieniem i nazwiskiem,

wiekiem, określoną kategorią do której autor należy, adresem szkoły: miejscowość, nazwa reprezentowanej

placówki, nr telefonu oraz e-mail (formularz zgłoszeniowy).

5. Razem z formularzem zgłoszeniowym, organizatorowi należy dostarczyć podpisane przez rodzica/opiekuna

prawnego, oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia wizerunku uczestnika

na potrzeby realizacji Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. ,,Rozmaitości Folkowo - Patriotyczne”.



6. Prace nie opatrzone formularzem z opisem pracy nie będą oceniane przez komisję!

7. Prace należy dostarczyć lub przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie do dnia  19.10.2018     roku  .

(organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w wyniku transportu) 

8. Komisja artystyczna powołana przez organizatora dokona oceny prac (weźmie pod uwagę przede wszystkim

wniesiony  wkład  twórczy,  pomysłowość,  estetykę)  oraz  wyłoni  zwycięzców w poszczególnych  kategoriach,

przydzieli  nagrody  rzeczowe,  wyróżnienia  i  dyplomy.  Nagrodzeni  uczestnicy  zostaną  poinformowani  o

wynikach konkursu i sposobie odbioru nagród, pisemnie, mailowo lub telefonicznie najpóźniej do 26.10.2018

roku. 

9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo 

do ich publikacji.

10.  Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

11. Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane na wystawach pokonkursowych w Gminnym Ośrodku Kultury

w Piątnicy oraz na internetowej stronie ośrodka: www.gokpiatnica.pl.

12.  Postanowienia końcowe:

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na:

a) ekspozycję swojej pracy na wystawie pokonkursowej zorganizowanej w placówce organizatora,

b) opublikowanie informacji o autorze wyróżnionej pracy – imię i nazwisko, wiek reprezentowana, szkoła oraz    

opublikowanie fotografii pracy na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym (Facebook)  Gminnego  

Ośrodka Kultury w Piątnicy i Gminy Piątnica.

c) akceptuje zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na 

organizowanie konkursu,

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

14. Sytuacje nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin niniejszego konkursu oraz formularz zgłoszeniowy będą dostępne w siedzibie organizatora

oraz na profilu Facebook Ośrodka.



Formularz zgłoszeniowy

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pn. Rozmaitości Folkowo - Patriotyczne

....................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy

……………………......… …..............                                                                                          …………………………………….…..
                 Wiek  / klasa                                                                                                                           Kategoria

….........………………..................................................………………..........................………………………………………….
Szkoła / Ośrodek

Dane teleadresowe szkoły / ośrodka

• adres  ………………….........................................……………….........……………………………………….............................

                        …..............................................................................................................................................................

• tel. kontaktowy: …...........................................

•  e-mail: …............................................................................................................................................................

Formularz zgłoszeniowy

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY pn. Rozmaitości Folkowo - Patriotyczne

....................................................................................
Imię i nazwisko autora pracy

……………………......… …..............                                                                                          …………………………………….…..
                 Wiek  / klasa                                                                                                                           Kategoria

….........………………..................................................………………..........................………………………………………….
Szkoła / Ośrodek

Dane teleadresowe szkoły / ośrodka

• adres  ………………….........................................……………….........……………………………………….............................

                        …..............................................................................................................................................................

• tel. kontaktowy: …........................................... 

• e-mail: ….............................................................................................................................................................


