Regulamin konkursu plastycznego z okazji 30.lecia Gminy Puck
„Moje miejsce w Gminie Puck”
1. Organizator konkursu
I.

Organizatorem konkursu jest: Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck

II.

Adres organizatora: ul. Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo

III.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela instruktor ds. kultury: Wiktoria
Gaffke; tel. 58 673 16 55

2. Uczestnicy
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież zamieszkującą Gminę Puck. Konkurs
skierowany jest do 3 grup wiekowych:
I.

Uczniowie Szkół Podstawowych: klasy 0-3 (5-9 lat)

II.

Uczniowie Szkół Podstawowych: klasy 4-8 (10-14 lat)

III.

Uczniowie Szkół Średnich

3. Cele konkursu


Rozwój umiejętności plastycznych wśród mieszkańców Gminy Puck.



Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy
w zakresie różnych technik plastycznych.



Prezentacja prac uczestników konkursu na wystawie.



Promowanie „Swojej Małej Ojczyzny”.

4. Warunki uczestnictwa
I.

Przedmiot konkursu: praca plastyczna, która przedstawia ulubione miejsce na mapie
Gminy Puck. Miejsce, które dla uczestnika ma szczególne znaczenie.

II.

Format pracy: A3

III.

Technika plastyczna: dowolna (rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane).

IV.

Prace będą prezentowane w antyramach.

V.

Pracy nadajemy tytuł.
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VI.

Do pracy proszę dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek i kontakt telefoniczny).

VII.

Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę. Powinna ona być wykonana
samodzielnie i być oryginalnym projektem autora.

5. Termin i miejsce dostarczenia prac
I.

Termin: Termin nadsyłania prac upływa z dniem 23 lipca 2021 roku.

II.

Miejsce: Prace dostarczamy do Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck (ul.
Lipowa 17, 84-122 Żelistrzewo)

6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
I.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.oksitpuck.pl oraz
na mediach społecznościowych Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck
31 lipca 2021 roku.

II.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsca oraz jedno
wyróżnienie.

III.

W konkursie będzie można wygrać zestawy z artykułami plastycznymi o wartości:
1.Miejsce 300zł 2. Miejsce 250 zł 3. Miejsce 200zł Wyróżnienie 100zł.

IV.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie. Więcej szczegółów
dotyczących wystawy zostanie opublikowanych w późniejszym terminie.

V.

Ostateczny werdykt należy do jury.

7. Uwagi ogólne
I.

Do pracy plastycznej należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która znajduje się w załączniku. W przypadku uczestnika poniżej 16 roku życia,
zgodę podpisuje opiekun prawny.

II.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

III.

Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania reprodukcji, publikacji i
ekspozycji prac bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności
finansowych.
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