Regulamin konkursu "Moja ozdoba choinkowa"
I. ORGANIZATOR KONKURSU:
Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
II. PRZEDMIOT KONKURSU:
Własnoręcznie wykonana bożonarodzeniowa ozdoba choinkowa (wyłącznie bombki, figurki i zawieszki).
III. CELE KONKURSU:
• propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia,
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej,
• stworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju
własnoręcznego robienia ozdób bożonarodzeniowych,
• umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
IV. UCZESTNICY:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mełgiew w następujących kategoriach wiekowych:
1. Przedszkolaki
2. Klasy I-II szkoły podstawowej
3. Klasy III-V szkoły podstawowej
4. Klasy V-VIII szkoły podstawowej i I-III gimnazjum
V. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Własnoręczne wykonanie ozdoby choinkowej w formie przestrzennej, o dowolnym kształcie z zastosowaniem
dowolnych technik (bombki, figurki i zawieszki).
2. Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać z własnych materiałów jedną ozdobę choinkową.
3. Każda ozdoba musi spełniać podstawowy warunek – dać się zawiesić na choince.
4. Pracę należy opatrzyć czytelną metryczką (imię, nazwisko, numer telefonu) umieszczoną w widocznym
miejscu.
5. Prace, które nie będą spełniały powyższych warunków zostaną odrzucone.
6. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
VI. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
Prace należy dostarczyć do siedziby organizatora do 15 stycznia 2018 roku (poniedziałek) do godz. 19:00.
VII. OCENA PRAC
1. Przy ocenie ozdób Komisja zastosuje następujące kryteria: pomysłowość, nowatorskość, estetyka wykonania,
walory artystyczne, nawiązanie do tradycji bożonarodzeniowej.
2. Komisja Konkursowa sporządzi protokół konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości 18 stycznia
2018 roku (czwartek) na stronie internetowej www.gokmelgiew.pl oraz na www.facebook.com/gokmelgiew
VIII. NAGRODY:
1. Uczestnicy konkursu, których prace zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce) lub wyróżnione otrzymają nagrody
rzeczowe, a pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
2. Uroczyste wręczenie nagród będzie miało miesjce w Gminnym Ośrodku Kultury w Mełgwi podczas imprezy
choinkowej w dniu 20 stycznia 2018 roku (sobota).
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Uczestnicy przekazując prace na konkurs akceptują regulamin konkursu.
2. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
3. Zgłoszenie ozdób do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz
Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
4. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez
Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach
publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora, promocji konkursu lub idei
konkursu.
5. Prace wykonane różnymi technikami, ocenione przez jury, będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej
do końca stycznia 2018 roku.
6. Uczestnicy przekazując prace na konkurs akceptują regulamin konkursu. Prace złożone na konkurs nie są
zwracane uczestnikom.

