Regulamin konkursu pn. „Pocztówka- Moja Mała Ojczyzna w Bieli i w Czerwieni”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie,
współorganizatorem jest Powiat Ostrołęcki.
2. Głównym celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na tematy związane z Narodowym Świętem
Niepodległości, kultywowanie wartości, ideałów i postaw patriotycznych oraz rozwijanie wyobraźni
i aktywności plastycznej.
3. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych z terenu
powiatu ostrołęckiego i powiatów sąsiednich.
4. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się do konkursu plastycznego pn.”Pocztówka- Moja
Mała Ojczyzna w Bieli i w Czerwieni” poprzez wykonanie pocztówki nawiązującej tematyką
do Narodowego Święta Niepodległości.
5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko 1 pracę.
6. Wymogi techniczne oraz przebieg konkursu
- uczestnik konkursu przygotowuje samodzielnie jedną pracę plastyczną.
- format pracy – A4.
- dowolna technika plastyczna (płaska)
7. Do konkursu można zgłosić pracę, która wcześniej nie była publikowana, ani nie brała
udziału w żadnym konkursie.
8. Praca zgłoszone na konkurs nie będą zwracane autorom.
9. Pracę należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie
ul. Szkolna 16a 07-440 Goworowo do 3 listopada 2022 roku.
10. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę pracy.
11. Udział w Konkursie wiążę się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
12. Udział w Konkursie oznacza zgodę na wykorzystania prac we wszelkich możliwych
publikacjach, na stronach internetowych i działaniach promocyjnych konkursu przez
GOKSiR w Goworowie .
13.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników konkursu i ich
nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich.
14. Komisja konkursowa powołana przez Organizatorów wyłoni laureatów miejsc I-III.
Komisja może przyznać wyróżnienia.
15. Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:
- zgodność pracy z tematem
- jakość wykonania
- oryginalność i pomysłowość
- walory artystyczne, technika wykonania
- stopień trudności
16. Wszystkie prace dostarczone na konkurs zostaną przedstawione na wystawie w dniu
rozstrzygnięcia konkursu tj. 10 listopada 2022 podczas uroczystych obchodów Święta
Niepodległości organizowanych przez Organizatora w świetlicy w Goworowie ul. Ostrołęcka
31, 07-440 Goworowo.
17. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
18. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

