REGULAMIN KONKURSU PLASYCZNEGO
„SERWETKA WIELKANOCNA”

I. ORGANIZATOR
Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
Współorganizator i sponsor nagród: Sklep Intermarche Radzymin

II. CELE KONKURSU
-

rozwój plastyczno-manualny,
rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży,
integracja środowiska,
promowanie talentów poprzez umożliwienie prezentacji twórczości szerszemu kręgowi odbiorców.

III. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas III-VI
Miasta i Gminy Radzymin.
IV. TEMAT KONKURSU
„Serwetka Wielkanocna”
Projekt dekoracyjnej serwetki wykonujemy techniką wycinanki.
Kształt serwetki dowolny – kwadratowy, prostokątny, owalny lub okrągły.
Ozdobioną serwetkę naklejamy na kolorową kartkę z bloku A3.
Treść serwetki powinna wiązać się ze Świętami Wielkanocnymi, ozdobami z pisanek,
baranków, zajączków, kurczaków, kogucików, wiosennych kwiatów, gałązek.
5. Elementami uzupełniającymi mogą być inne, dowolne kształty.
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V. KRYTERIA OCENY
1. Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową.
2. Wkład pracy własnej i czytelność przekazu.
3. Oryginalny pomysł i ciekawe ujęcie pracy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszystkie prace należy dostarczyć do pracowni plastycznej lub sekretariatu
Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu w dni powszednie w godzinach 10.0016.00 do dnia 31 marca 2017 r.
2. Szczegółowych informacji o konkursie udziela pani Anna Matera-Lewicka pod nr
tel. 22786 52 99.
3. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

4. Prace należy opatrzyć metryką zawierającą imię, nazwisko, szkołę, klasę, wiek
uczestnika, telefon do szkoły oraz wypełnić załączniki 1 i 2 do regulaminu konkursu.
5. Dokładny termin rozstrzygnięcia konkursu i lista laureatów zostaną zamieszczone na
stronie internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy.
6. Nagrodzone prace będą wyeksponowane w sklepie Intermarche Radzymin.
Uwagi:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac przez organizatora konkursu. Prace zgłoszone do konkursu nie
będą zwracane autorom.

Załącznik nr 1
do Regulaminu Konkursu plastycznego „Serwetka Wielkanocna”.

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA KONKURSU

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imię nazwisko)……………………………………………… przez organizatora konkursu
plastycznego „Serwetka Wielkanocna” celem organizacji konkursu.
Wyrażam zgodę na publikację/zamieszczenie pracy i nie zamierzam rościć sobie prawa do
wynagrodzenia z tytułu prawa autorskiego.

………..……………………………………………..
Data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu plastycznego „Serwetka Wielkanocna”.

KARTA ZGŁOSZENIA

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA ………………………………………………

WIEK

…………

ADRES SZKOŁY …………………………………………………………………………

TELEFON, E-MAIL

………………………………………………………………

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA/OPIEKUNA ……………………………
TELEFON, E-MAIL NAUCZYCIELA …………………………………………

. ..…………………………………………
Data i podpis nauczyciela/opiekuna

