
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
- Wójt Gminy Żyraków,
- Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

2. CELE KONKURSU:
· promocja Dnia Matki i Dnia Ojca,
· wykonanie bukietu (kompozycji kwiatowej) dla mamy i taty,
· doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania różnych formużytkowych na potrzeby własne i innych,
· rozwijanie wyobraźni przestrzennej i zdolności plastycznych,
· prezentacja i popularyzacja twórczości wśród dzieci i młodzieży w wiekuszkolnym.

3. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs skierowany jest domieszkańców Gminy Żyraków, w tym dla dzieciw wieku przedszkolnym i dzieci szkół podstawowych,
Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

· kat. I - przedszkola 5-6 latki, oddziały przedszkolne 5 - 6 latki,
· kat. II - klasy I – III,
· kat. III - klasy IV – VI,
· kat. IV - klasy VII – VIII,



4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· bukiety muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu,
· jeden uczestnik może zgłosić na konkurs 1 pracę,
· bukiet (kompozycja kwiatowa, co najmniej 3 kwiaty) powinna być pracąprzestrzenną, rękodzielniczą,
· nie będą oceniane formy płaskie,
· technika dowolna np. bibuła, krepina, filc, papier (np. origami), drucik, sznurek,folia itp.
· do wykonania bukietu nie można używać gotowych sztucznych kwiatów,
· zdjęcie bukietu, karty zgłoszenia oraz zdjęcie wypełnionego formularzawymaganych zgód należy przesłać na adres mailowy CKiP w Żyrakowie:promocja@ckip-zyrakow.org do 21.05.2020r. (tj. piątek).

5. KRYTERIA OCENY:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny zgłoszonych prac,biorąc pod uwagę:

· pomysłowość użytych materiałów,
· staranność wykonania pracy,
· wrażenie artystyczne,
· samodzielność wykonania.

Decyzja komisji jest ostateczna i niepodważalna.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

· prace bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie;
· bukiety oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez Organizatora;
· wyniki Konkursu oraz zdjęcia prac zostaną opublikowane na stronie internetowejwww.ckip-zyrakow.org;
· wręczenie laureatom nagród i dyplomów odbędzie się w dogodnym terminie;
· regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu;
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkichnadesłanych zdjęć bukietóww publikacjach związanych z Konkursem oraz w innychcelach promocyjno-reklamowych;
· przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszegoregulaminu;
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celurozstrzygnięcia Konkursu.

Już czekamy na Wasze oryginalne pomysły i bukiety!
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