
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„SUROWCE WTÓRNE”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach.

2.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  IV-VII  szkół  podstawowych  z  gminy
Szaflary.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4.  Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-V oraz
klasy VI-VII.

5. Cele Konkursu

• Rozwijanie  kreatywności,  uzdolnień  plastycznych,  wrażliwości  artystycznej  dzieci
i młodzieży.

• Rozwijanie umiejętność pracy w grupach.

• Wzbogacanie  warsztatu  plastycznego  i  rozwijanie  różnorodnych  form  i  technik
plastycznych w tym form przestrzennych.

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych

• Motywowanie  uczniów do poszerzenia swojej  wiedzy oraz  mobilizowanie ich  do
samodzielnej i systematycznej pracy.

• Inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.

• Zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne na świecie. 

• Wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

6. Zasady uczestnictwa:

• Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej (płaskiej
lub  przestrzennej),  która  będzie  w  ciekawy  i  inspirujący  sposób  promowała
nietypowe  i  oryginalne  wykorzystanie  surowców  wtórnych  jako  materiału  do
tworzenia dzieł sztuki.

• Prace mogą być zgłaszane jako indywidualne oraz zbiorowe.

• Prace  zbiorowe  mogą  być  wykonywane  w  zespołach  liczących  maksymalnie  3
osoby.

• Format  prac  –  prace  płaskie  od  formatu  A4  do  A2,  prace  przestrzenne  –  nie
przekraczające wymiarów 40x40 podstawa, 30 cm wysokość.

• Każda osoba/zespół może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.

• Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna identyfikująca autorów
pracy (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

• Po  rozstrzygnięciu  Konkursu  zdjęcia  prac  zostaną  zamieszczone  na  stronie
internetowej GCKPiT, same zaś prace zostaną zwrócone szkołom. 
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7. Z każdej szkoły zostaną wybrane  dwie najlepsze i najbardziej pomysłowe prace, po
jednej  w  kategorii  klas  IV-V  oraz  VI-VII.  Zwycięskie  grupy  z  gminy  wezmą  udział
w wyjeździe do Inwałdzkiego Parku Rozrywki,  gdzie będą miały możliwość zwiedzenia
Parku Miniatur oraz Warowni Inwałd wraz ze wszystkimi ich atrakcjami.

8. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji  Konkursowej są
ostateczne i nie podlegają odwołaniom.

9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 18 maja 2018 roku.

10.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook.

11.  Dane  osobowe  Uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia
zwycięzców.

12.  Organizator  Konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska
i informacji  o  laureacie  Konkursu  oraz  umieszczanie  tych  informacji  w  materiałach
Organizatora, tj. na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury, Promocji i Turystyki
w Szaflarach oraz na funpage'u portalu internetowego Facebook.

13. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18,

34-424 Szaflary

z  dopiskiem  „Konkurs  Surowce  Wtórne”.  Termin  nadsyłania  prac:  do  14  maja  (tj.
poniedziałek) 2018.

Prace przesłane po upływie tego terminu nie będą uwzględniane w Konkursie. 

14. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptują postanowienia niniejszego
Regulaminu.

15. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 26-123-37
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