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§1.
Organizator

Organizatorem VI GMINNEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY

NA NAJŁADNIEJSZĄ OZDOBĘ
BOŻONARODZENIOWĄ, jest Gminny Ośrodek

Kultury im. J. Gniatkowskiego w Poraju.      
Patronat honorowy nad konkursem objął Wójt Gminy

Poraj – Łukasz Stachera.

§2.
Cele Konkursu

1. Rozwój  artystycznych  uzdolnień  dorosłych
i  młodzieży.

2.   Propagowanie  różnych  technik  plastycznych,  jako
środka wypowiedzi plastycznej.

3.   Popularyzowanie samodzielnego wykonywania
      ozdoby świątecznej, jako formy rękodzieła. 
4.   Zachęcanie dorosłych i młodzieży do działań    
      artystycznych.
6.   Pobudzanie   wyobraźni   i   wyzwolenie   ekspresji

młodych  i  dorosłych  twórców  za  pomocą  działań
plastycznych.

                            
§3.

Warunki uczestnictwa
1.   Konkurs jest skierowany do uczniów klas   

gimnazjalnych,  klas  VII  i  VIII  SP  oraz  osób
dorosłych z terenu Gminy Poraj.

2.   Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach  
      wiekowych:

 I kategoria   -  uczniowie klas gimnazjalnych
i klas VII i VIII SP,

 II kategoria -  dorośli.
3.  W  konkursie  oceniane  będą  wyłącznie  prace

plastyczne spełniające następujące kryteria:
 technika  plastyczna  dowolna  –  preferowane

materiały  naturalne  (gałązki,  szyszki,  itp.),
forma przestrzenna,

 praca  konkursowa  musi  być  tematycznie
związana ze świętami Bożego Narodzenia,

 każdy  uczestnik  może  zgłosić  tylko  jedną
pracę wykonaną samodzielnie,  nie dopuszcza
się prac zbiorowych!

4.    Każda praca powinna mieć dołączoną metryczkę
    z następującymi danymi (odpowiednio do kategorii

      wiekowej):
 imię i nazwisko autora;
 wiek i klasa;
 pełna  nazwa  szkoły  (adres,  telefon  –  osoby

dorosłe);
 imię  i  nazwisko  nauczyciela/opiekuna  pod

kierunkiem, którego uczeń przygotował pracę;
5.   WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST
    WYPEŁNIENIE  KARTY  ZGŁOSZENIA   (zał.
   do Regulaminu) I DOŁĄCZENIA JEJ DO PRACY!

§4.
Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście do 
7 grudnia (piątek) br.  na adres:

Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

ul. Piłsudskiego 14,
42 – 360 Poraj

tel. 34 314 55 48
kom. 530 210 560

§5.
Organizacja i przebieg konkursu:

1.  O  wyłonieniu  zwycięzców  Konkursu  zadecyduje
profesjonalne  Jury  powołane  przez  Dyrektora
GOK im. J. Gniatkowskiego w Poraju.

2. Lista laureatów zostanie opublikowana na  stronie
internetowej  GOK  Poraj  pod  adresem:
www.gokporaj.pl i na Facebooku.

§6.
Nagrody:

1. W  każdej  kategorii  wiekowej  Jury  przyzna
nagrody za I, II i III miejsce.

2.  Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.
3. Autorzy  nagrodzonych  prac  otrzymają  nagrody

-  rzeczowe (kat. I uczniowie klas gimnazjalnych
   i klas VII i  VIII SP),

   - finansowe (kat. II dorośli):
I miejsce    – 200 zł
II miejsce   – 100 zł
III miejsce  – 50 zł

   Jury ma prawo do swobodnego rozdziału nagród.
4.  Wręczenie  nagród  i  wyróżnień  oraz  dyplomów

nastąpi  w  dn.  16 grudnia  br.  (niedziela) w Sali
Widowiskowo-Kinowej „BAJKA” w Poraju, w trakcie
„Koncertu Kolęd”.

5.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do
wykorzystania  dostarczonych  prac  w  celu  ich
prezentacji pokonkursowej.

6. Zdjęcia  prac  laureatów  Konkursu  zostaną
opublikowane  na  stronie  internetowej
www.gokporaj.pl i  na  Facebooku  oraz  w „Kurierze
Porajskim”.

7. Prace Laureatów Konkursu nie będą zwracane ich
autorom!  Pozostałe  prace  –  nienagrodzone  –
będzie  można  odebrać  osobiście  w  GOK,  do
dn.  20.12.2018r.  Ozdoby  nieodebrane
w terminie przechodzą na własność Organizatora.
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