
Regulamin V Gminnego konkursu na  „WIELKANOCNĄ PISANKĘ” 2020.

Cele konkursu:

 Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych ze świętami Wielkiej Nocy.

 Pobudzenie  inwencji  twórczej  i  fantazji  w  zakresie  wykonywania  pisanek
wielkanocnych.

 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci.

 Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego.

 Prezentacja możliwości twórczych dzieci.

Regulamin Konkursu:

1. Organizator: 

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach.

2. Adres oraz termin składania prac:

Aby  zgłosić  pracę  do  konkursu,  należy  przesłać  zdjęcia  pisanki  na  adres  mailowy
gckib@iwanowice.pl. Prace należy sfotografować z góry oraz z dwóch stron. 

Jest to jedyny sposób dostarczenia pracy. 

Nie ma możliwości złożenia pracy osobiście, ponieważ w związku z epidemią, Gminne
Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach jest zamknięte do odwołania. 

Termin składania prac upływa 10 kwietnia 2020 r.

3. Warunki uczestnictwa: 

Do  uczestniczenia  w  konkursie  Organizatorzy  zapraszają  rodziny  z  terenu  Gminy
Iwanowice.

4. Format pracy: 

Przedmiotem  konkursu  są  wyłącznie  formy  przestrzenne  –  obowiązuje  kształt  jaja.
Pisanka powinna być wykonana z trwałego materiału w dowolnej  wielkości  i  technice
(zdobienie  metodą  malowania,  haftowania  barwienia,  wyklejania,  z  wykorzystaniem
różnorodnych materiałów np. przyrodniczych, itp.).

5. Opis prac: 

W jednym mailu należy przesłać zdjęcia jednej pracy. 

W temacie należy wpisać imię oraz wiek autora. 

Oprócz  zdjęć  pracy  należy  dołączyć  zdjęcie  wypełnionej  oraz  podpisanej  przez
rodzica/opiekuna prawnego – karty zgłoszeniowej oraz klauzuli RODO. 

6. Kategorie: 



W konkursie mogą brać udział Rodziny oraz uczniowie: szkół, oddziałów  przedszkolnych
i przedszkoli z terenu Gminy Iwanowice.

7. Nagrody: 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Termin oraz miejsce odebrania nagród zostanie
ogłoszony na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Iwanowicach. 

8. Informacje dodatkowe: 

Praca  może  zostać  wykorzystana  w  celach  promocyjnych  Gminy  Iwanowice.  Za
wykorzystanie pracy autorowi nie przysługuje wynagrodzenie.

Ogłoszenie  wyników konkursu  nastąpi  20  kwietnia  2020  roku  -  wyniki  zostaną
zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy Iwanowice oraz  na  stronie
GCKiB w Iwanowicach.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie konkursu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 

 012 388 45 16 - GCKiB w Iwanowicach.


