KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu
Wójt Gminy Klembów i Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zaprasza wszystkich uczniów
do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na kartkę świąteczną.
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia
29.11.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie (od poniedziałku do piątku
w godzinach: 08.00 - 16.00).
2. Cele konkursu:
• rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej;
• rozwijanie wrażliwości estetycznej;

3. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła " Święta Bożego Narodzenia". Zadaniem
uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci kartki
świątecznej.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów szkół w gminie Klembów.
Kategorie uczestników:
•
•
•

I kategoria wiekowa: klasy 1-3 szkoły podstawowej,
II kategoria wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej,
III kategoria wiekowa: klasy 7-8 szkoły podstawowej.

5. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę.
2. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba.
6. Forma: kartka musi zostać wykonana kredkami, farbami lub flamastrami. Nie dopuszcza się
naklejania żadnych elementów na kartkę.
7. Format: Kartka świąteczna o dowolnym kształcie. Format kartki nie może przekroczyć
formatu A5.
8. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem;
• pomysłowość i oryginalność formy;
• estetyka wykonania.

9. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone – po jednej w każdej kategorii. Organizator zastrzega
sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.gokklembow.pl , www.klembow.pl , w gazecie „Między Rządzą i Cienką” oraz podczas
Maratonu Mikołajów 08.12.2019r
10. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji nadesłanych prac w prasie,
katalogu, Internecie oraz innych publikacjach, a także w celach wydawniczych prawo
dokonywania zmian i modyfikacji projektów.
11. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
12. Zasady przyznawania nagród:
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
zwaną dalej Komisją.
2. Komisję powołuje Organizator.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy (po jednej w każdej
kategorii) przyznając nagrodę zwycięzcom.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.
7. Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowanie dodatkowych nagród specjalnych.
9. Autorzy prac przenoszą na Organizatora niczym nieograniczone prawa autorskie do
przygotowanych prac. W tym celu uczestnik złoży stosowne oświadczenie podpisane również
przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna zamieszczone na karcie zgłoszeniowej.
10. Nagrody zostaną wręczone 08.12.2019 r.

