REGULAMIN KONKURSU GMINNEGO
pt. „RECYKLINGOWE ZABAWKI”

§1

Cele konkursu

Cele konkursu:
•

zachęcenie dzieci do postaw twórczych i kreatywności w celu uzyskania nowych
rozwiązań z wykorzystaniem surowców (materiałów) wtórnych dostępnych w każdym
domu,

•

propagowanie idei ekologicznego stylu życia,

•

wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego,

•

kształtowanie kreatywnego myślenia w aspekcie ochrony środowiska naturalnego,

•

rozbudzenie wyobraźni i fantazji.

§2

Przedmiot konkursu

1.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawek z materiałów (surowców) wtórnych dostępnych
w każdym domu w sposób bezpieczny dla użytkownika, dowolną techniką plastyczną
i artystyczną.

§3

Założenia konkursu i zgłaszanie prac

1.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 lat oraz uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej w gminie Bojadła.

2.

Konkurs trwa od 23.10.2020 r. do 16.11.2020 r.

3.

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie gminy Bojadła.

4.

Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczestnikom nadesłanie pracy konkursowej w terminie
i formie określonej w niniejszym regulaminie wraz z załączoną kartą zgłoszenia. (zał. nr 1)

5.

Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej
pracy i jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.

6.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane osobiście przez uczniów oraz rodziców / opiekunów
prawnych.

7.

Prace

konkursowe

muszą

być

pracami

własnymi,

wykonanymi

samodzielnie

nie

przedstawianymi nigdy wcześniej, ani obecnie w innych konkursach.
8.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielamy pod numerem telefonu 68 352 34 40
lub drogą mailową: gok@bojadla.pl , w mailu prosimy podawać w temacie wiadomości tytuł
konkursu „RECYKLINGOWE ZABAWKI”.

§4

Wymagania techniczne

1.

Praca powinna być wykonana z materiałów (surowców) wtórnych w sposób bezpieczny dla
użytkownika. Maksymalny wymiar prac to 1m x 1m x 1m.

2.

Uczestnik może przedstawić do konkursu wyłącznie jedną pracę wykonaną dowolną techniką
plastyczną i artystyczną.

§6

Ocena prac konkursowych

1. Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, która zostanie powołana przez organizatorów.
2. Prace konkursowe zostaną ocenione i wyróżnione nagrodami i dyplomami za zajęcie I, II i III
miejsca. Nagrody wraz z dyplomami zostaną przekazane do szkół laureatów konkursu.
3. Podczas oceny brane pod uwagę będą następujące kryteria:
- technika pracy,
- oryginalność,
- bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
- pomysłowość,
- estetyka (jakość wykonania) pracy.

§7

Ogłoszenie wyników konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania prac.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na portalu społecznościowym Gminnego Ośrodka Kultury
w Bojadłach https://www.facebook.com/gokbojadla oraz na stronie internetowej
www.bojadla.pl.

§8

Organizator Konkursu

1. Organizatorem gminnego konkursu o nazwie

„Recyklingowe zabawki”

Ośrodek Kultury w Bojadłach.

2. Adres Organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach
ul. Boczna 1a
66-130 Bojadła

*Organizator zastrzega sobie prawa do zmian w niniejszym regulaminie

jest

Gminny

