REGULAMIN

XI Powiatowego
Konkursu Plastycznego
dla dzieci, m?odzie? y
i osób niepe?nosprawnych

Pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

Pod has?em:

Organizator
 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
Warunki uczestnictwa
 Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane techniką papierowego witrażu, przedstawiające
polskie zwyczaje i obrzędy związane ze Świętami Bożego Narodzenia (Wigilia, Pasterka, Święto Trzech
Króli, Szopki Betlejemskie, Kolędnicy itp.) – dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Witraże mogą być wykonane w formatach A-4, A-3 lub A2. Prosimy podkleić prace z tyłu białą kartką.
 W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne.
 Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę, oryginalną, wykonaną samodzielnie.
 Na odwrocie każdej pracy powinien znajdować się opis wykonany pismem drukowanym wg wzoru:
Imię i nazwisko ….......................................................................................................................
Kat. wiekowa (I, II, III, IV) …............................ Klasa ……………… Wiek …………...……
Szkoła/Instytucja ….....................................................................................................................
Telefon …....................................................................................................................................
Nauczyciel/Instruktor …..............................................................................................................

Prosimy NIE przyklejać opisu z przodu pracy!
Prace nieprawidłowo opisane nie wezmą udziału w konkursie!
 Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
 Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat i III kat. 13-16
lat oraz IV kat. - osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).
 Prace należy przysyłać pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., w terminie do 4 grudnia 2018 roku.
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18 grudnia 2018 roku o godz. 13.00 w MGOKSiR. Wystawa
pokonkursowa trwać będzie do 15 stycznia 2019 roku.
 Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace należy odebrać
po zakończeniu wystawy do końca lutego 2019 roku. Po tym terminie prace nie będą zwracane.
 Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych
osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl

