REGULAMIN KONKURSU „HISTORYCZNA MAJÓWKA OCZAMI DZIECKA”
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu, kształtowanie
poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa
2. Edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych
3. Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
4. Rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
5. Doskonalenie sprawności manualnej
UCZESTNICY
1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników zajęć organizowanych w
Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskich.
PRACA KONKURSOWA
1. Praca konkursowa powinna spełniać kryteria:
a. nawiązywać do świat majowych: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi, 3 maja – Święto
Konstytucji 3 maja.
b. prace muszą przedstawiać artystyczne wizje z zachowaniem szacunku dla tematyki i przybrać formę:
- pracy plastycznej,
- deklamacji wiersza,
- wykonania piosenki
b. rozmiar:
- plastyczna praca konkursowa powinna być wykonana w formacie A3 (maksymalnie),
- prezentacje wiersza lub piosenki powinny być w formacie MP3 lub MP4 przesłane na adres mail:
programowy@gokiskwr.pl.
WARUNKI UCZESTNICTWA I HARMONOGRAM
1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
2. Uczniowie wykonują prace indywidualnie.
3. Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
4. Prace konkursowe należy przesyłać lub dostarczyć w terminie do dnia 27 kwietnia, do godz.15:00
na adres: programowy@gokiskwr.pl lub złożyć osobiście w godzinach pracy GOKIS w Katach
Wrocławskich.
5. Do pracy konkursowej powinno być załączone podpisane przez przedstawicieli ustawowych lub
opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, których treść zawiera załącznik nr 1.

KOMISJA KONKURSOWA
Komisja powołana przez organizatora czuwa ona nad prawidłowością przebiegu konkursu, dokonuje
oceny prac konkursowych, wyłania zwycięzców oraz przyznaje nagrody.
OCENA PRAC KONKURSOWYCH ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Podczas oceny prac konkursowych komisja będzie brała pod uwagę:
a. zgodność pracy z tematyką Konkursu,
b. oryginalność i kreatywność w ujęciu tematu,
c. walory artystyczne, m.in. kompozycja, kolorystyka, technika wykonania.
2. Przewiduje się nagrody rzeczowe.
3. Z rozstrzygnięcia Konkursu zostanie sporządzony protokół.
4. Prace uczestników konkursu nie będą zwracane autorom.
Ogłoszenie wyników konkursu wraz z prezentacją najlepszych prac nastąpi 01.05.2021 r.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem
praw autorskich.
2. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator Konkursu

