Regulamin konkursu
TEMAT KONKURSU
Praca plastyczna o tematyce walentynkowej
ADRESACI KONKURSU
Dorośli mieszkańcy Gminy Głusk
REGULAMIN KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk , Dominów ul. Rynek 1
CEL KONKURSU
•
•
•
•

Pobudzenie inwencji twórczej mieszkańców
Rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród dorosłych
Stymulowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki
Popularyzacja twórczości utalentowanych dorosłych z terenu gminy Głusk

TEMATYKA KONKURSU
Uczestnicy konkursu wykonają dowolną pracę plastyczną o tematyce walentynkowej(np. praca
plastyczna płaska lub przestrzenna, kartka walentynkowa lub inny przedmiot)
WARUNKI KONKURSU
1.W konkursie mogą wziąć udział dorośli mieszkańcy z terenu gminy Głusk , którzy wykonają
dowolną pracę plastyczna o tematyce walentynkowej.
2. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedna pracę konkursową.
3. Praca nie może przekraczać wymiarów 50cmx50 cm.
4. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora , adres, nr
telefonu.
5. Pracę należy dostarczyć na własny koszt do 9 lutego 2018r. do Domu Kultury w Dominowie,
ul .Rynek 1, II p. do godz.19.00
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.02.2018 r. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie
internetowej Organizatora. Laureat zostanie dodatkowo powiadomiony o wynikach telefonicznie.
7. Prace zgłoszone na konkurs wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Bibliotece w
Dominowie, w terminie od 13.02.2018r. – 18.02.2018r.
8. Prace konkursowe można odbierać od 19.02.2018r. do 24.02.2018r. Za prace nie odebrane w
tym terminie Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności
9. Centrum Kultury i Promocji Gminy Głusk zastrzega sobie możliwość wykorzystania zdjęć prac
konkursowych w publikacjach promujących Konkurs i działania Organizatora.
OCENA I NAGRODY
1. Prace oceniać będzie czteroosobowa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora
2. Nagrodzona zostanie jedna praca.
3. Komisja może przyznać również wyróżnienia.
4. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
•

ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu

•

opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów

•

wkład pracy

•

estetyka pracy

•

walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)

5. Laureat konkursu otrzyma nagrodę rzeczową ufundowaną przez Organizatora w postaci
2 wejściówek na spektakl pt. „Przygoda z ogrodnikiem” w dniu 14 lutego 2018r. o
godz. 19.00 w Centrum Spotkania Kultur
6. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w metryczce na potrzeby
organizacji konkursu.
7. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

