
GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„WALENTYNKA DLA BLISKICH”

 kl. I-III SP

REGULAMIN

§1.
Organizatorzy

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury
   im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju
Patronat honorowy:
   Wójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak

§2.
Cele Konkursu:

1.  Rozwijanie wyobraźni plastycznej w komponowaniu
     kart okolicznościowych.
2.  „Walentynka” jako symbol przyjaźni i sympatii dla

drugiego człowieka.
3.  Rozwój uzdolnień artystycznych dzieci z terenu
     Gminy Poraj.
4.  Propagowanie techniki plastycznej płaskiej jako
      środka wypowiedzi artystycznej. 
5.  Zachęcanie dzieci do działań artystycznych.
6.  Pobudzanie wyobraźni i wyzwolenie ekspresji
     dziecka za pomocą działań plastycznych.
7.  Rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i zdolności
     manualnych.

§3.
Warunki uczestnictwa

1.  Konkurs jest skierowany do uczniów szkół
     podstawowych z Gminy Poraj (kl. I-III).
2.  W konkursie oceniane będą wyłącznie prace
     plastyczne (kartki walentynkowe) spełniające   
     następujące kryteria:

• technika plastyczna płaska (rysowanie kredką,
malowanie farbą, wydzieranie z papieru
kolorowego, pastele),

• format A5 lub wymiary 13 cm x 19 cm,

• każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną 
pracę wykonaną samodzielnie.

3.  Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę
     zgłoszenia (załącznik do Regulaminu).
4. Praca konkursowa na odwrocie powinna być
      opisana i zawierać dane: imię i nazwisko, wiek,
      klasa, nazwa szkoły lub instytucji delegującej,
      nr telefonu kontaktowego.

§4.
Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć do dn. 10.02.2022 r.
(decyduje data dostarczenia do Organizatora) wraz
z wypełnioną kartą zgłoszenia
pod adres:

Gminny Ośrodek Kultury
im. Janusza Gniatkowskiego

ul. Piłsudskiego 14, 42-360 Poraj
Tel. 34 314 55 48, kom. 530 210 560

mail: gok.poraj@op.pl
PODPISANA KARTA ZGŁOSZENIA JEST

RÓWNOZNACZNA
Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU!

§5.
Organizacja i przebieg Konkursu:

1.  O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje
     Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora
     Gminnego Ośrodka Kultury im. J. Gniatkowskiego
     w Poraju.
2.  Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie
     internetowej GOK Poraj oraz na facebooku.
3.  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do
     wykorzystania dostarczonych prac w celu ich
     prezentacji pokonkursowej.
4.  Zdjęcia prac Laureatów Konkursu zostaną
     opublikowane na stronie internetowej
     www.gokporaj.pl i na Facebooku.

5.  Prace nienagrodzone można odebrać w ciągu
     dwóch tygodni od ogłoszenia wyników.
     Prace nieodebrane w tym terminie przechodzą
     na rzecz Organizatora.
     Prace Laureatów Konkursu nie będą zwracane,
     przechodzą na rzecz Organizatora i mogą być
     przez niego wykorzystane na wszelkich polach
     eksploatacji.

§6.
Nagrody:

1.  Komisja Konkursowa przyzna nagrody za I, II
     i III miejsce.
2.  Komisja Konkursowa ma prawo przyznania
     wyróżnień.
3.  Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom
     za udział w Konkursie.
4.  Organizator zastrzega sobie prawo do innego
     podziału nagród.
5.  Decyzje Jury są ostateczne.
6.  Informacja o wynikach konkursu zostanie 

zamieszczona na fb i www.gokporaj.pl
14 lutego 2022 r.

7.  Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
PO FERIACH 2 marca 2022 r. 
w Sali Widowiskowo-Kinowej „Bajka”, 
godz. 16.00.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu ze względu na covid-19.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
               W KONKURSIE!

PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ
Z POWYŻSZYM REGULAMINEM KONKURSU!!!

           Więcej informacji: GOK Poraj,
           pon.-pt. w godz. 800 - 1600

           tel. 34 314 55 48, kom. 530 210 560

mailto:gok.poraj@op.pl
http://www.gokporaj.pl/
http://www.gokporaj.pl/

