KONKURS NA EKO-OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ
Szczegółowy regulamin konkursu:
1. Organizator konkursu
Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w
konkursie plastycznym na Eko-ozdobę bożonarodzeniową.
Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową (załącznik do Regulaminu) należy składać do dnia
19.12.2020r. 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;
• rozwijanie zdolności manualnych społeczności lokalnej;
• wzbogacanie wiedzy na temat recyklingu i powtórnego wykorzystywania odpadów;
• kształtowanie aktywnej postawy wobec sztuki i tradycji kulturalnej, związanej z
obrzędami okresu bożonarodzeniowej;
• zaangażowanie osób starszych do pomocy dzieciom w przygotowaniu ozdoby;
• integracja rodzinna;

3. Temat:
Tematem konkursu jest interpretacja tytułowego hasła " Eko-ozdoba". Zadaniem uczestników
jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia w postaci przestrzennej
ozdoby świątecznej.
4. Uczestnicy:
Konkurs jest adresowany do wszystkich mieszkańców gminy Klembów. Inicjatywa skierowana
jest do rodzin i przeznaczona jest dla wszystkich grup wiekowych.
5. Zasady uczestnictwa:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną ozdobę.
6. Forma: ozdoba wykonana w formie dowolnej z wykorzystaniem surowców wtórnych takich
jak: plastik, szkło, aluminium, opakowania wielomateriałowe oraz materiałów naturalnych.
Dozwolone używanie elementów dekoracyjnych np. brokat, wstążki itp.
7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
• zgodność z tematem;
• pomysłowość i oryginalność formy;

• estetyka wykonania.
8. Rozstrzygnięcie konkursu:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania
dodatkowych nagród.
Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej
www.gokklembow.pl, na facebooku oraz w gazecie „Między Rządzą i Cienką”.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego udostępniania wizerunku nadesłanych prac
w prasie, internecie oraz innych publikacjach.
10. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
11. 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 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.
10. Nagrody będą do odbioru w Gminnym Ośrodku Kultury w Klembowie w godzinach pracy.

