Regulamin Konkursu Plastycznego
„Wielkanocne Inspiracje”
1. Organizatorzy Konkursu i czas trwania konkursu:
 Organizatorzy Konkursu:
Biblioteka Publiczna Gminy Bełżec
Gminny Ośrodek Kultury w Bełżcu
 Konkurs rozpoczyna się dnia 26 lutego 2021r., a zakończenie konkursu nastąpi dnia 29 marca 2021r..
2. Cele konkursu:
 upowszechnienie tradycji Świąt Wielkanocnych.
 popularyzacja zanikającego zwyczaju tworzenia pisanek i stroików wielkanocnych
 rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej.
 rozwijanie zdolności manualnych.
 prezentacja uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
3. Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bełżec.
4. Zasady konkursu:
 Praca biorąca udział w konkursie musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie,
wcześniej niepublikowaną i nie nagradzaną w innych konkursach, zgodną z tematyką konkursu i nie może
równolegle brać udziału w innych konkursach.
 Składając pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym
Regulaminie.
 Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 Prace zespołowe dopuszczalne są tylko w kategorii przedszkola.
 Techniki plastyczne: stroiki, pisanki tradycyjne (tylko wydmuszki, wykonane zgodnie z technikami tradycyjnymi),
pisanki współczesne (materiały i technika wykonania jest dowolna)
5. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe oraz karty zgłoszeniowe należy podpisać i złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w
Bełżcu w terminie do 29 marca 2021 roku. W przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla
pocztowego.
6. Pozostałe zasady konkursu:
 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 marca 2021 roku
 Prace dostarczone do konkursu podlegać będą ocenie jury.
 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie na stronie internetowej Biblioteki oraz GOK.
 W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje ekwiwalent pieniężny w
kategoriach wiekowych:
-przedszkola,
-klasy I-III,
-klasy IV-VI,
-klasy VII, VIII i szkoły ponadpodstawowe.
 Prace konkursowe mogą być opublikowane w mediach, na stronach internetowych Organizatorów, w różnych
materiałach Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 288).
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do elektronicznej redakcji prac konkursowych, a także ich publikacji.
 Regulamin oraz karty zgłoszeniowe konkursu dostępne są w siedzibie organizatorów oraz na stronie
internetowej http://www.biblioteka-belzec.pl/ oraz http://gok.belzec.pl

