wytyczne
BOŻONARODZENIOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Z TEGO BĘDZIE DZIW NAD DZIWY
Konkurs organizowany jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
Cel Konkursu:
1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
2. Kultywowanie tradycji i zwyczajów Bożonarodzeniowych.
2. Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz
umiejętności manualnych i plastycznych.
3. Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną,
samodzielnie wykonaną ozdobę bożonarodzeniową przestrzenną.
3. Praca powinna zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4. Wykonujemy ją z materiałów RECYKLINGOWYCH.
5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej
prezentacji zgłoszonej pracy.
Warunki Konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkole
b) klasy: I -III
c). klasy: IV – VI
d). klasa VII i gimnazjum
e). dorośli
f). praca rodzinna
2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 20.12.2018
3. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą
oceniane.
Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja
Konkursowa
2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku stycznia 2019r.
4. Organizator przewiduje nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych
5. Prace zostaną wystawione na WERNISAŻU POKONKURSOWYM w GOK Kozłów.
Zapraszamy

Karta zgłoszeniowa
Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny
Imię i nazwisko autora:
..............................................................................................................................................Klasa.....................
Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) przez Organizatora Konkursu dla celów
związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu
zgodnie z regulaminem Konkursu.
Oświadczam, że jestem autorem pracy plastycznej przekazanej na Konkurs oraz, że nie narusza ono jakichkolwiek praw
autorskich osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią i przyjmuję warunki określone w Regulaminie Konkursu Plastycznego
........................................................................
Podpis autora

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA
.............................................................
(miejscowość, data)
Wyrażam zgodę na udział ..................................................................................................................
(imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)
którego jestem prawnym opiekunem, w Bożonarodzeniowym Konkursie Plastycznym
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z treścią Regulaminu i akceptuję jego postanowienia.
Ponadto, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu dla celów związanych
z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z regulaminem Konkursu.
.....................................
podpis rodzica / opiekuna
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