REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

"Jak wygląda Bu?"
Jak może wyglądać „Bu”? Tajemnicza postać mieszka na stalowej planecie, uwielbia
kosmiczne podróże, wymyślanie i poznawanie mieszkańców kosmosu. Jeśli masz pomysł
wykonaj pracę plastyczną i przynieś ją do GOKu. Czekamy na wasze prace do 26 maja.
Podobno statek Bu wylądował w naszej okolicy, szukaj wskazówek na stronie
www.gokdywity.eu. i Facebooku. Zbieraj przedmioty oznaczone symbolem „Bu”, znaleziska
przynieś do GOKu w Dywitach i zostaw w oznaczonym miejscu przed budynkiem.
Jeśli zbierzemy wszystkie przedmioty pojawi się tam…Co? Zobaczycie 1 czerwca 2021r.
Czas trwania konkursu: 14.04.2021r. - 01.06.2021r.
Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora 26.05.2021r.
1. Postanowienia ogólne
Temat konkursu: „Jak wygląda Bu?”
Konkurs plastyczny prowadzony będzie na terenie Gminy Dywity
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach, ul. Olsztyńska 28,
11-001 Dywity,Tel.: 89 5120123
Partnerzy: Bujalski Sp. z o.o.
Koordynator: Joanna Kitkowska, tel. 722374873
2. Cele konkursu






rozwój talentów artystycznych wśród dzieci i młodzieży
kształcenie wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży
rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat kosmosu
rozwijanie zainteresowań wiedzą techniczną
wspieranie edukacji artystycznej mieszkańców Gminy Dywity

3. Uczestnicy konkursu
Dzieci mieszkające w Gminie Dywity lub uczące się w placówkach na jej obszarze
w czterech kategoriach wiekowych:





Przedszkole od 5 lat i zerówka
Szkoła Podstawowa klasy I-III
Szkoła Podstawowa klasy IV –VI
Szkoła Podstawowa klasy VII -VIII

4. Warunki







Zadaniem uczestników jest zilustrowanie dowolną techniką podanego tematu.
Uczestnicy konkursu wykonują jedną pracę w formacie A4 lub A3, wybranymi przez
siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
wycinanie, grafika, collage, grafika komputerowa itp.). Konkurs nie obejmuje prac
przestrzennych niebędących obrazami (np. makiety itp.).
Każdą pracę należy z tyłu czytelnie opisać: imię, nazwisko, klasa, wiek oraz nazwę
placówki, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została wykonana praca
(rodzic lub nauczyciel).Jedna osoba może zgłosić jedną autorską pracę, wykonaną
samodzielnie.
Do pracy należy dołączyć Kartę zgłoszenia wypełnioną przez rodziców/opiekunów
prawnych.
Instytucje dołączają listę uczestników i nauczycieli przygotowujących dzieci
do konkursu.

5. Skład komisji konkursowej
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7. Prace oceniane będą pod względem:





zgodności z tematem
walorów artystycznych i estetycznych
oryginalności pomysłu
zgodności z warunkami regulaminu (rozmiar i forma pracy).

8. Termin dostarczenia prac:
Prace należy dostarczyć do 26.05.2021r. do Gminnego Ośrodka Kultury
w Dywitach ul. Olsztyńska 28.
9. Nagrody:
Pierwsza nagroda w każdej kategorii wiekowej to karta podarunkowa o wartości 200
zł. Karty zostały ufundowane przez Bujalski Sp. z o.o. Dla pozostałych laureatów
konkursu przewidziane są dyplomy, drobne nagrody oraz umieszczenie prac w galerii
na stronie internetowej www.gokdywity.eu oraz na wystawie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Dywitach.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2021r. na stronie www.gokdywity.eu
Nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone podczas uroczystego finału konkursu
01.06.2021r.(organizator zastrzega możliwość zmiany daty i formy wręczania
nagród).
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w regulaminie.
Prace zgłoszone na konkurs nie są zwracane, przechodzą na własność organizatora.

