KONKURS PLASTYCZNY
OZDOBA ŚWIĄTECZNA I KARTKA ŚWIĄTECZNA
Szkoły Podstawowe Gminy Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zapraszają do
udziału w konkursie na ozdobę i kartkę świąteczną.
Cele konkursu:
-rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywnych w kontekście Świąt Bożego Narodzenia
-promowanie oraz wzmacnianie identyfikacji regionalnej poprzez wprowadzenie elementu
kaszubskiego do prac konkursowych
Warunki konkursu:
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny skierowany do mieszkańców gminy Kosakowo.
1. Konkurs będzie przeprowadzony w grupach wiekowych:
a. dzieci kategorie wiekowe:
•

3-6 lat

•

7-10 lat

•

11-13 lat

b. młodzież 14-16 lat
c. kategoria otwarta w tym dorośli 16+.
Technika i format prac:
1. Do konkursu uczestnik można zgłosić maksymalnie dwie prace po jednej z każdej kategorii
tematycznej tj. ozdobę i/ lub kartkę.
2. Prace mają zawierać element regionalizmu (kaszubski).
3. Ozdoba świąteczna powinna być wykonana przestrzennie (3 D).
4. Kartka świąteczna format A5 ( malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone).
Niedozwolone są komputerowe projekty graficzne.
Wymagania konkursowe:
1. Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko, wiek uczestnika, kategoria wiekowa).
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
oraz oświadczeniem rodzica w przypadku nieletniego do pobrania na stronie Kosakowskiego Centrum
Kultury lub do odebrania bezpośrednio w biurze organizatora.
Miejsca składania prac i terminy:
3. Prace należy dostarczyć do:
-w konkursie na kartkę dzieci i młodzież dostarczają swoje prace na etap szkolny do swojej szkoły do
06.12.2019 lub we wcześniejszym terminie ustalony przez poszczególne szkoły.

-w konkursie na kartkę świąteczną kategoria otwarta w tym dorośli 16+ oraz na ozdobę świąteczną we
wszystkich kategoriach do biura Kosakowskiego Centrum Kultury w Pierwoszynie ul. Kaszubska 11 do
06.12.2019 r. w godz.8:00- 16:00. Prace stają się własnością organizatora i nie podlegają zwrotowi.
Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w celach popularyzacji i promocji
-organizator planuje wydruk prac laureatów konkursu na kartkę świąteczną i udostępniania jako kartki
świątecznej
4. Rozdanie nagród w konkursach nastąpi 14 grudnia w trakcie Jarmarku Świątecznego w Kosakowskim
Centrum Kultury ul. Kaszubska 11
Ocena prac:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
-zgodność z tematem
-jakość wykonania
-samodzielność wykonania (w przypadku dzieci)
-estetyka i pomysłowość
-stopień trudności i wykonania
Nagrody:
Prace w etapie szkolnym na kartkę świąteczną zostaną ocenione i nagrodzone przez organizatora
etapu, czyli Szkoły Podstawowe.
W kategorii na kartkę świąteczną (młodzież, dorośli) oraz we wszystkich grupach wiekowych
w konkursie na ozdobę świąteczną komisja powołana przez Kosakowskie Centrum Kultury dokona
wyboru najlepszych prac. Przewiduje się również wyróżnienia dla autorów z każdej kategorii.
Przewiduje się nagrody rzeczowe. KCK wybierze również najlepsze prace spośród laureatów etapu
szkolnego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród specjalnych.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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OŚWIADCZENIE / ZGODA
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym organizowanym przez Szkoły Podstawowe Gminy
Kosakowo oraz Kosakowskie Centrum Kultury. ( dotyczy dzieci i młodzieży do lat 18 ).
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję Regulamin uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Kosakowskie Centrum Kultury oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………………………………………………………….

……………………………………………………………………..

Miejscowość, Dnia

czytelny podpis uczestnika konkursu i rodzica/opiekuna
w przypadku osób niepełnoletnich

* podać celem weryfikacji spełnienia warunków konkursu

