REGULAMIN KONKURSU
„Wielkanocna Pisanka”
1.

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 2
19-520 Banie Mazurskie

- prace należy złożyć osobiście do Organizatora,
- przedmiotem konkursu są wyłącznie formy przestrzenne
-obowiązuje kształt jajka,
- każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną samodzielnie
wykonaną pisankę w dowolnie wybranej technice i dowolnej
wielkości,
- do wykonanej pisanki należy dołączyć wizytówkę zawierającą: imię
i nazwisko autora, nazwę szkoły i klasę.

Oddział dla dzieci
4.
2.

Cele konkursu:

Kryteria oceny prac:

- oryginalność i pomysłowość,

- propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

- estetyka wykonania,

- pobudzanie inwencji twórczej w zakresie wykonywania pisanek,

- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki),

- rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych
uczniów,

- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów,
- wkład pracy i samodzielność wykonania.

- prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury
chrześcijańskiej i narodowej.
5.
3.

Warunki udziału w konkursie:

- konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych
oraz gimnazjum z terenu gminy Banie Mazurskie,

Terminy:

- prace należy dostarczyć do 18 marca 2016 r.
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród 23 marca 2016 r.

6.

Postanowienia końcowe:

- do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają
powyższych warunków,
- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs,
- prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora,
- laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
- w sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu,
ostateczną decyzję podejmuje Organizator w porozumieniu z jury,
- Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i publikacji prac
bez dodatkowej zgody autorów,
- administratorem i udostępniającym dane osobowe uczestników
konkursu będzie Organizator; dane te mogą być wykorzystane tylko i
wyłącznie w celach związanych z konkursem,
- udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na
publikację zdjęć z uroczystości wręczania nagród,
- pracę konkursową należy złożyć osobiście w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Baniach Mazurskich w Oddziale dla dzieci.

