REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„JESIEŃ W KOLORZE ZŁOCISTYM”
ORGANIZATOR
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie
„Jesień w kolorze złocistym” - różnobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew,
krótsze dni, a coraz dłuższe wieczory. Częste deszcze i zimniejsze noce. Jesień potrafi być piękna
i urzec nas swoją urodą.
CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i
młodzieży.
2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.
ZASADY UCZESTNICTWA
1. W konkursie biorą udział: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i
gimnazjum oraz uczestnicy zajęć placówek wychowania pozaszkolnego.
2. Każdy z autorów może nadesłać po dwie prace plastyczne.
3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora,
imię i nazwisko, klasa, nazwę szkoły lub placówki, imię i nazwisko opiekuna .
5. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
Gminno-Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolkowie, 59-420 Bolków, ul. Szpitalna 16
z dopiskiem „JESIEŃ W KOLORZE ZŁOCISTYM”
w terminie do dnia 17 października (piątek) 2014 r.
OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa .
Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
1. Przedszkola
2. Klasy I - III
3. Klasy IV - VI
4. Gimnazjum
KRYTERIA OCENY
- Estetyka wykonanych prac.
- Oryginalność, pomysłowość.
- Zgodność pracy z tematem.
- Samodzielność w wykonaniu pracy.
- Walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.

KATEGORIE TECHNICZNE
Malarstwo na papierze, malarstwo na szkle, rysunek, grafika i techniki mieszane (np. kolaż) i
inne płaskie techniki, z wyjątkiem nietrwałych i tworzących wypukłości materiałów takich jak:
kasza manna, ziarna zbóż, ryż, liście, itp.
NAGRODY
1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody
rzeczowe oraz dyplomy.
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarciem wystawy w
dniu 24. 10. (piątek) 2014 r. o godz. 16: 00 (sala widowiskowa domu kultury w Bolkowie).
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie: www.domkultury-bolkow.pl
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w Konkursie.
2. Organizator nie zwracają nadesłanych na konkurs prac oraz kosztów przesyłki.
3. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:

Wiesław Flaczyński, kom. 662-383-176/ tel. (75) 74-13-431
e-mail: flaco57@op.pl
Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

