
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NA NAJŁADNIEJSZĄ FIGURKĘ WIELKANOCNĄ: ZAJĄCZKA LUB BARANKA 

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi. 

2. Celem konkursu jest: 

- upowszechnianie wiedzy na temat zwyczajów związanych z okresem Wielkanocy 

- kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci i młodzieży wobec sztuki plastycznej i  tradycji związanej ze 

świątecznymi obrzędami 

- rozwijanie zdolności twórczych i manualnych 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień w dziedzinie plastyki. 

3. Zadania konkursowe 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mełgiew. 

4. Przedmiotem konkursu jest wykonanie figurki przestrzennej (stojącej) nawiązującej do Świąt Wielkanocnych 

(zajączka lub baranka). Technika wykonania: dowolne materiały dekoracyjne. 

5. Warunki udziału: 

- każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę; 

- praca musi być posiadać na odwrocie czytelną metryczkę z danymi uczestnika konkursu: imię i nazwisko, 

klasa, nazwa szkoły lub innej placówki kulturalno-oświatowej, imię i nazwisko opiekuna; 

- prace zgłoszone do konkursu muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie i zgodnie z Regulaminem, nie 

mogą być wcześniej przedstawiane na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze 

złożeniem deklaracji o tych faktach (wzór Karty zgłoszenia- Załącznik Nr.1.). 

6. Kryteria oceny: 

Prace będą oceniane i nagradzane przez jury powołane przez organizatora w następujących grupach 

wiekowych: 

• grupa I – przedszkolaki i uczniowie klas I 

• grupa II- uczniowie klas II-III 

• grupa III klas IV-VI 

• grupa IV uczniowie  gimnazjum 

7. Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę : 

- zgodność z Regulaminem konkursu 

- staranność, samodzielność i estetykę wykonania prac 

- wrażenie artystyczne, pomysłowość i inwencja twórcza  

8. Prace na konkurs należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Mełgwi ul. Partyzancka 2 do dnia 

16.03.2018 (piątek do godz. 18.00 ) 

9. Zgłoszone prace będą wyeksponowane w GOK podczas świątecznej wystawy w dniach 20-25 marca 2018r. w 

godz. 10.00-18.00. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania nagrodzonych prac i bezpłatnego ich 

wykorzystania w celach  popularyzacyjnych oraz prawo innego podziału nagród i zmiany w Regulaminie. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej GOK www.gokmelgiew.pl i Facebook 

www.facebok.com/gokmelgiew do dnia 20.03.2018 (wtorek) 

12. Nagrody: 

Za najpiękniejsze prace zostaną przyznane zostaną nagrody rzeczowe i słodycze. Odbiór nagród w Gminnym 

Ośrodku Kultury 25 marca (Niedziela Palmowa) godz. około 13.20. 

13. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz zgodą na publikacje 

materiałów z przebiegu konkursu w tym wizerunku fotografowanych osób. Osoby, które przystąpiły do 

konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 DZ.U. Nr.133,poz.833, z późn.zm.). Regulamin konkursu 

jest dostępny na stronie internetowej GOK www.gokmelgiew.pl i Facebook www.facebook.com/gokmelgiew 

Sprawy nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu. Dodatkowe informacje o konkursie można 

otrzymać pod numerami: tel 81 460 57 50 lub kom.600 354 963 
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