REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT: „OSTRYGOJAD – ELEGANCKI SIEWKOWIEC”
§1
Organizatorami konkursu są: Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku oraz Towarzystwo Przyjaciół Słońska
"UNITIS VIRIBUS".
§2
Cele konkursu
1. Zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, w szczególności ostrygojadem.
2. Promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków.
3. Inspirowanie twórczości artystycznej.
§3
Zasady prowadzenia konkursu
1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
• roczniki do 2016
• od 2012 do 2015
• od 2008 do 2011
• od rocznika 2007 i starsi.
§4
Zasady uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w
dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki czy prace wykonane
technikami mieszanymi, bez materiałów sypkich) w formacie nie większym niż A3 .
2. Prace należy dostarczyć osobiście lub przysłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Słońsku, ul.
Graniczna 1, 66-436 Słońsk, z dopiskiem na kopercie: „konkurs plastyczny”.
3. Z tyłu pracy należy przykleić formularz zgłoszeniowy.
4. Każda placówka może nadesłać maksymalnie po 3 prace w każdej ze wskazanych kategorii wiekowych.
W przypadku nadesłania większej ilości prac z jednej placówki niż określa niniejszy regulamin ocenione
zostaną tylko 3 prace wybrane losowo przez komisję.
5. Termin nadsyłania prac upływa 21 października 2022 r. (liczy się data stempla pocztowego) .
§5
Ocena prac
1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez organizatorów.
2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:
• zgodność pracy z tematem konkursu,
• cechy charakterystyczne ostrygojada,
• samodzielność i oryginalność ujęcia tematu,
• estetykę wykonania pracy.
3.
Wyniki
konkursu
zostaną
ogłoszone
na
profilu
organizatorów
na
facebooku:
https://www.facebook.com/GOKWSlonsku oraz https://www.facebook.com/towarzystwoprzyjaciolslonska
Laureaci zostaną powiadomieni mailem, telefonicznie lub przez nauczycieli.
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§6
Nagrody
W konkursie przewidywane są nagrody rzeczowe, które prześlemy pocztą.
Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się na XXII Zlocie Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku
w 2023 r.
§7
Postanowienia końcowe
Prace konkursowe stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i wykorzystania nagrodzonych prac (z podaniem
nazwiska autora) w celach promocyjnych Rzeczpospolitej Ptasiej, Towarzystwa Przyjaciół Słońska
„Unitis Viribus” oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Słońsku.

