REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSENNY OGRÓDEK”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Gminny Dom Kultury w Zakrzówku, zwany dalej GDK
mieszczący się przy ul. Żeromskiego 24 B, tel. 81 82 53 849,
mail: gdkzakrzowek@gmail. com
2. Cele konkursu:
– motywowanie dzieci i młodzieży z Gminy Zakrzówek do aktywności twórczej
– prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
– motywowanie młodych twórców do poszukiwania nowych form wyrazu twórczego,
– wzbudzanie zainteresowania naturalnym cyklem przyrody,
– zachęcanie do stosowania recyklingu w sztuce oraz innych sferach życia codziennego.
3. Tematem konkursu są instalacje inspirowane ogrodem budzącym się do życia wiosną.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 26 kwietnia 2013r.
§ 2 Uczestnicy konkursu.
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Zakrzówek.
2. Kategorie wiekowe:
kat. I – przedszkola (tylko prace grupowe)
kat. II – kl. I – III szkoły podstawowej
kat. III – kl. IV – VI szkoły podstawowej
kat. IV – gimnazja (prace grupowe lub indywidualne)
kat. V – szkoły średnie i dorośli (prace grupowe lub indywidualne)
§ 3 Zasady udziału w konkursie
1. Udział w konkursie może być indywidualny lub grupowy.
2. Każda placówka może zgłosić maksymalnie trzy prace w każdej z kategorii wiekowych.
3. Tematem pracy są instalacje inspirowane ogrodem budzącym się do życia wiosną.
4. Prace mogą zostać wykonane z użyciem żywych lub sztucznych roślin, różnorodnych
materiałów plastycznych zainstalowanych w dowolnym obiekcie (np. doniczka, konewka,
stary but, wiaderko, pudełko, koszyczek itp. )
5. Do każdej pracy powinna być dołączona informacja o autorze: imię i nazwisko, klasa,
nazwa placówki.
6. Prace konkursowe należy złożyć w siedzibie GDK w Zakrzówku ul. Żeromskiego 24 B
7. Termin składania prac mija z dniem 19 kwietnia 2013r.

8. Przewiduje się wytypowanie kolejno trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej.
9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
10. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
PRACE OCENIANE BĘDĄ POD WZGLĘDEM:
– pomysłowość,
– oryginalność,
– estetyka wykonania,
– wrażenie artystyczne.

