REGULAMIN WAKACYJNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„BLIŻEJ NATURY”
1. Organizatorem konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury.
2. Celem konkursu jest:
 wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej,
 wzbogacenie warsztatu plastycznego,
 popularyzowanie twórczości wśród dzieci i młodzieży,
 rozwijanie wyobraźni młodych artystów,
 zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką przyrody, natury, ekologii i ochrony
środowiska,
 kreowanie w świadomości dzieci i młodzieży prawidłowych postaw związanych z
odbiorem i kontaktem z naturą,
 budowanie prawidłowych nawyków i zachowań dotyczących szeroko pojętej
przyrody, świata otaczającego, natury, ekologii.
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży i będzie rozgrywany w trzech
kategoriach wiekowych:
 4 – 7 lat,
 8 – 12 lat,
 powyżej 12 lat.
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu
związanego z tematyką konkursu – zbliżeniem do natury.
 format pracy – A4 lub większy,
 technika wykonania dowolna (zalecane techniki płaskie: kredki, farby, grafiki –
bez wydruków komputerowych, bez doklejania, dodawania sztucznych
elementów).
5. Każdy uczestnik może przynieść jedną pracę w terminie do 19 sierpnia 2019 do
budynku PSCK (pok. nr 1 – sekretariat). Dzieci i młodzież ze świetlic podległych
PSCK składają prace do 14 sierpnia do świetlicowych. Każda praca powinna być
opisana na odwrocie: imię i nazwisko, adres i nr telefonu, nazwa
szkoły/przedszkola oraz kategoria wiekowa.
6. Ocenie podlegać będą:
 pomysł,
 wykonanie,
 samodzielność,
 zgodność z tematyką konkursu.
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7. Planuje się przyznanie 3 nagród za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w każdej z kategorii
wiekowych (oraz ewentualnych wyróżnień).

8. Spośród nagrodzonych zostaną wyłonione trzy osoby, które wezmą udział w
warsztatach indywidualnych z artystami uczestniczącymi w plenerze malarskim
„Pińczowskie klimaty”.

9. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu. Decyzje Jury są ostateczne i
nie podlegają odwołaniu.

10. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w sierpniu 2019 r. Laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród.

11. Organizator nie zwraca nadesłanych prac, przechodzą one na własność
Organizatora.

12. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do
wykorzystania jej w celach promocyjnych przez Organizatorów.

13. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
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