Regulamin
I Gminnego Konkursu Plastycznego
"Ozdoba Choinkowa"
I Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie
2. Organizatorem Konkursu jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w
Dobczycach ul. Szkolna 43; 32 – 410 Dobczyce,
tel. 12 2716 757, kom. 533 990 660, e-mail. biuro@mgokis.dobczyce.pl .
3. Regulamin konkursu oraz kart zgłoszeń dostępne są na stronie
internetowej:www.mgokis.dobczyce.pl i portalu społecznościowym Organizatora
https://www.facebook.com/mgokisdobczyce1/
II Cele konkursu
1. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia.
2. Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
4. Stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
III Uczestnicy/ Kategorie wiekowe
1. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży
gimnazjalnej i licealnej oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej z gminy
Dobczyce.
2. Prace oceniane będą wyłącznie w kategorii indywidualnej. Każdy uczestnik może
złożyć do konkursu maksymalnie 1 pracę.
3. Każdy uczestnik Konkursu wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. opublikowanie imienia i
nazwiska oraz zdjęcia na stronach internetowych, na portalu społecznościowym i w
prasie).
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do
nieodpłatnego wykorzystywania prac na wszystkich polach eksploatacji, na
potrzeby konkursu oraz tematyki konkursowej.
III Prace konkursowe:
1. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej ozdoby choinkowej (np. bombka,
figurka, aniołek, dzwoneczek, gwiazdka, etc. – z wyłączeniem łańcuchów).
2. Technika wykonania – dowolna. Przykładowe materiały plastyczne: tkanina, filc,
wełna, akcesoria pasmanteryjne, wstążki, papier, bibuła, farby, słoma, koraliki,
brokat, kordonek, etc.
3. Wymogi techniczne wykonania prac:
- każda ozdoba musi mieć przytwierdzoną zawieszkę, sznureczek lub haczyk
umożliwiający zawieszenie na choince (w konkursie nie mogą brać udziału prace na
podstawce)
- bombki mogą być wykonane na bazie z kuli papierowej, plastikowej, styropianowej
czy drutu, ich średnica powinna mieścić się w przedziale od 10 do 16 cm,
wysokość pozostałych ozdób nie może przekroczyć 20 cm.
- waga ozdób powinna umożliwić na ich swobodne powieszenie na żywej choince,

bez nadmiernego obciążania gałęzi
4. Każda praca powinna mieć przytwierdzoną metryczkę z imieniem, nazwiskiem
uczestnika, wiekiem, klasą, szkołą, telefonem kontaktowym.
5. Prace niezgodne z regulaminem, nadesłanie po terminie lub zniszczone w wyniku
niewłaściwego zabezpieczenia nie będą brały udziału w Konkursie.

IV Termin i warunki dostarczenia prac
1. Prace plastyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniami należy dostarczyć na
adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
ul. Szkolna 43
32-410 Dobczyce
2. Termin nadsyłania prac: 14 grudnia 2015 roku.
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.
4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą
na własność Organizatora, który przejmuje do nadesłanych prac prawa autorskie.

V Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora. Decyzje
komisji będą ostateczne.
2. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:
- nawiązanie do tradycji Bożego Narodzenia
- pomysłowość
- estetykę wykonania
- wkład pracy
- samodzielność wykonania
5. Komisja wyłoni laureatów w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy 0-III
- klasy IV-VI
- młodzież (gimnazjalna i licealna)
- uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej.
6. Laureaci miejsc I-III otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Organizatora,
a laureaci wyróżnień – dyplomy. W przypadku bardzo dużej lub bardzo małej liczby
prac konkursowych, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub połączenia
poszczególnych kategorii
7. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 15 grudnia 2015 r.
8. Wyniki konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej i portalu
społecznościowym Organizatora.
9. Wręczenie nagród dla uczestników połączone ze wspólnym ubieraniem choinki
odbędzie się w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach.
10. Termin wręczenia nagród zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

VI Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator

