
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:

· Wójt Gminy Żyraków,
· Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie

2. CELE KONKURSU:
· doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania płaskich form użytkowych napotrzeby własne i innych,
· kultywowanie i pogłębianie tradycji Świąt Wielkanocnych,
· prezentacja i popularyzacja twórczości wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym orazosób dorosłych.

3. UCZESTNICY PRZEGLĄDU:
Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Żyraków.Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

· kat. I - przedszkola 5-6 latki,
· kat. II - klasy I – III,
· kat. III - klasy IV – VI,
· kat. IV - klasy VII – VIII,
· kat. V - szkoły średnie i dorośli,
· kat. VI - Warsztaty Terapii Zajęciowej/Osoby niepełnosprawne,

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:
· Kartka Wielkanocna powinna być przygotowana w technice plastycznej, w wersjipapierowej w wymiarze maksymalnie A5,
· projekt pierwszej strony kartki powinien być związany z tematyką Świąt
· Wielkanocnych,
· środek kartki, jeśli jest to kartka złożona (lub druga strona kartki) powinien pozostaćczysty, bez żadnych napisów np. życzeń oraz bez podpisu autora umieszczonego na kartceświątecznej,
· do zgłoszonych na Konkurs kartek powinny być dołączone metryczki zawierające:



· imię i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania i telefon, klasa i nazwa szkoły oraznazwisko nauczyciela/opiekuna (jeśli występuje), metryczkę należy przypiąć do kartkispinaczem biurowym by jej nie uszkodzić,
· do wykonania kartki nie można używać materiałów takich jak np. plastelina, przyklejaćmateriałów przestrzennych utrudniających włożenie do koperty, kartki wykonanepastelami suchymi należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym, do włosów lub werniksem,
· kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników Konkursu,
· jeden uczestnik może zgłosić na Konkurs nie więcej niż 3 kartki,
· prace należy dostarczyć do CKiP, 39-204 Żyraków 137 B (Dworek w Żyrakowie)w zamkniętej kopercie do dnia 25 marca 2022 r.,
· wręczenie nagród i dyplomów oraz podsumowanie Konkursu nastąpi podczasŚwiątecznego Kiermaszu Wielkanocnego, który odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2022 r.w Domu Ludowym w Nagoszynie,
· szczegółowe informacje o wynikach konkursu zostaną przekazane telefonicznie.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
· kartki nadesłane i złożone na Konkurs nie będą zwracane, ale zostaną wykorzystane dokorespondencji świątecznej Urzędu Gminy w Żyrakowie,
· kartki bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w Konkursie,
· kartki oceniać będzie Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora,
· wyniki Konkursu oraz zdjęcia z rozstrzygnięcia zostaną opublikowane na stronieinternetowej www.ckip-zyrakow.org,
· regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu,
· Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkichnadesłanych kartek w publikacjach związanych z Konkursem oraz w innych celachpromocyjno-reklamowych,
· przystąpienie uczestnika do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszegoregulaminu i podpisanie stosownego oświadczenia oraz zgody na przetwarzanie danychosobowych i zgody na wykorzystanie wizerunku,
· Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w celurozstrzygnięcia Konkursu,

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie!


