
REGULAMIN
XIII Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna”

1. Organizatorzy Konkursu:•Wójt Gminy Żyraków,• Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.
2. Celem Konkursu jest:• doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania płaskich form użytkowych napotrzeby własne i innych,• kultywowanie i pogłębianie tradycji i symboli Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku,• prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
3. Uczestnicy:Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Żyraków w następujących kategoriach:• kat. I - przedszkola - 5-6 latki,• kat. II - klasy 1 – 3,• kat. III - klasy 4 – 6,• kat. IV - klasy 7 - 8,• kat. V - szkoły ponadpodstawowe i dorośli,• kat. VI - osoby niepełnosprawne.
5. Technika wykonania prac konkursowych:• Kartka Bożonarodzeniowa lub Noworoczna powinna być przygotowana w techniceplastycznej, w wersji papierowej w wymiarze maksymalnie A-5.• Projekt pierwszej strony kartki powinien być związany z polską symboliką Świąt BożegoNarodzenia lub Nowego Roku.• Środek kartki, jeśli jest to kartka złożona (lub druga strona kartki) powinien pozostaćczysty, bez żadnych napisów np. życzeń czy podpisu autora.• Metryczkę należy przypiąć do kartki np. spinaczem biurowym by jej nie uszkodzić.• Do wykonania kartki nie można używać materiałów takich jak plastelina, przyklejaćmateriałów naturalnych np.: szyszek, gałązek iglaków itp. lub przestrzennych,utrudniających włożenie do koperty. Kartki wykonane pastelami suchymi należyzabezpieczyć werniksem, lakierem bezbarwnym lub do włosów.
6. Kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu.



7. Jeden uczestnik może zgłosić na Konkurs maksymalnie 5 kartek.
8. Do zgłoszonych na Konkurs kartek powinny być dołączone:- metryczki zawierające: imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania i telefon, klasa inazwa szkoły oraz nazwisko nauczyciela/opiekuna (jeśli występuje),- formularz podpisanych oświadczeń (podpisaną zgody na przetwarzanie danychosobowych, wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie o zapoznaniu się z RegulaminemKonkursu)
9. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Promocji w Dworku w Żyrakowie w godz.7.00 - 15.00, w zamkniętej kopercie do dnia 10 grudnia 2021 r. (tj. piątek)
10. Podsumowanie Konkursu nastąpi 16 grudnia 2021 r. (tj. czwartek) w siedzibie CKiPw Woli Żyrakowskiej. Laureaci zostaną poinformowani wcześniejo wynikach telefonicznie.
11. Kartki nadesłane i złożone na Konkurs nie będą zwracane, ale zostaną przekazane doUrzędu Gminy w Żyrakowie i wykorzystane do korespondencji świątecznej.
12. Kartki bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie.
13. Kartki oceniać będzie Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora.
14. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkichnadesłanych kartek w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celachpromocyjno-reklamowych.
16. Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszegoRegulaminu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celurozstrzygnięcia Konkursu.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w Konkursie!


