REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
Organizator: Węgrowski Ośrodek Kultury
Wsparcie finansowe: Samorząd Powiatu Węgrowskiego
Węgrowski Ośrodek Kultury zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Węgrowa i powiatu
węgrowskiego do udziału w plastycznym konkursie wielkanocnym.
Cele konkursu:
kultywowanie tradycji wielkanocnych,
rozwijanie wyobraźni, pomysłowości i talentu plastycznego.
Kategorie konkursowe i wiekowe:
dzieci przedszkolne i grupy „0” – baranki, pisanki, kurczaczki, zajączki
uczniowie szkół podstawowych kl. I – III - karty świąteczne: format A5 148 x 210 (mm) lub
format A6 105 x 148 (mm)
uczniowie szkół podstawowych kl. IV – VI – palmy wielkanocne
uczniowie gimnazjum - karty świąteczne: format A5 148 x 210 (mm) lub format A6 105 x 148
(mm)
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – palmy
osoby dorosłe – stroiki wielkanocne
Prace

tylko

indywidualne.

NAUCZYCIELI Z KAŻDEJ PLACÓWKI PROSIMY O
ZORGANIZOWANIE KONKURSÓW WEWNĘTRZNYCH I DOSTARCZENIE WYBRANYCH
PRAC DO WOK (maksymalnie trzy prace z każdej grupy przedszkolnej lub z każdej klasy szkolnej).

Kryteria oceny prac:
samodzielne wykonanie
pomysłowość i estetyka wykonania
nawiązanie do tradycji świątecznej
wrażenie artystyczne
Organizatorzy zachęcają uczestników konkursu do współpracy z twórcami ludowymi, z osobami
starszymi, mogącymi udzielić informacji na temat tradycji wielkanocnych.
Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie :
Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę o wymiarach 4cm x 8cm, zawierającą: imię i nazwisko,
wiek, kategoria wiekowa, nazwę, adres, e-mail placówki, telefon oraz imię i nazwisko opiekuna.
Wzór metryczki:
ALA KOWALSKA, 9 LAT,
Uczniowie szkół podstawowych kl. I - III
SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. Lipowa 6, 07-100 Węgrów
spwegrow@yahoo.pl, 25 792 00 00
opiekun art.. JAN KOWALSKI

W przypadku zgłoszeń indywidualnych: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, adres korespondencyjny,
adres e-mail, telefon.
Metryczkę z danymi prosimy wykonać komputerowo. Ozdoby opisane nieczytelnie nie będą brały
udziału w konkursie.

PRACE NALEŻY DOSTARCZAĆ
DO WĘGROWSKIEGO OŚRODKA KULTURY

DO DNIA 16 marca 2018r. (termin nieprzekraczalny) w GODZ. 8:00 – 16:00.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Prace będzie oceniała komisja konkursowa. Najlepsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone według
ustaleń komisji.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się

23 marca 2018r. o godz. 10.30 w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury

WAŻNE!
Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora. Udział w konkursie jest równocześnie
zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz bezpłatną publikację prac, jak i upublicznienie
wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp., promujących działalność kulturalną i udział
w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga
organizator.
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela
Sylwia Kowieska, tel. 25 792 00 59
Regulamin konkursu dostępny będzie również na stronie WOK: www.wegrow-wok.pl

Węgrowski Ośrodek Kultury, ul. Mickiewicza 4a, 07-100 Węgrów
tel. (25)792 00 59; fax (25)792 02 10; e-mail: wok02@wp.pl;

