
    Gminny 
 

 

REGULAMIN 

GMINNEGO KONKURSU 

NA PALMĘ I STROIK WIELKANOCNY 

POD PATRONATEM WÓJTA GMINY ŻARNOWIEC 

1. Postanowienia ogólne : 

- organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 

Turystyki w Żarnowcu. 

- konkurs ma charakter otwarty. Zasięg konkursu jest gminny. 

 2. Cele konkursu: 

- kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych, 

- popularyzacja wiedzy o polskiej tradycji ludowej związanej z okresem 

wielkanocnym i wiosennym, 

- promocja twórczości artystycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 

3. Warunki uczestnictwa: 

- uczestnikami konkursu są dzieci, młodzież oraz dorośli. 

-  prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem: tradycyjnych 

materiałów i technik lub nowoczesnych form zdobienia 

- nie będą oceniane zakupione prace gotowe. 

- Liczba prac dostarczonych przez uczestnika: 1 praca. 

- Każda praca powinna być opatrzona opisem zawierającym imię i nazwisko 

autora, wiek klasę lub organizację  

- pracę będą oceniane w 5 kategoriach: 

  Przedszkole – prace zbiorowe, 

  Klasy I-III, 

              Klasy IV-VI 

  Młodzież  

  Osoby dorosłe. 

- Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż  

 dostarczone prace są oryginałami autora. 

4. Terminy: 

- Prace należy składać do 11.04.2019r. do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i 

Turystyki w Żarnowcu, ul. Rynek 9, 42-439 Żarnowiec 

- ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 

12.04.2019r. tj. w piątek o godz. 12.00 w sali GOKSiT 

- informacje o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej 

Domu Kultury w Żarnowcu www.goksitzarnowiec.pl 

5. Ocena i nagrody: 

- Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. 

- Jury przyzna autorom najlepszych prac nagrody oaz wyróżnienia, Wszyscy 

uczestnicy otrzymają dyplom. 

6. Postanowienia końcowe: 

- Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację 

przez uczestnika niniejszego „Regulaminu Konkursu”. 

- Wystawę prac można  oglądać do 19 kwietnia 2019r. 

- Prace konkursowe prosimy odbierać w terminie do 26  kwietna 2019r. 

- Informacje o konkursie udzielają: 

Pracownicy GOKSiT w Żarnowcu, tel.:32 6449 114. 

 

                                     ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! 

http://www.goksitzarnowiec.pl/

