
REGULAMIN
Konkursu Plastycznego „Kartka Wielkanocna”

I. ORGANIZATOR: Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej

II. CELE KONKURSU:
 kultywowanie wielkanocnej tradycji;
 kultywowanie obrzędów ludowych związanych ze świętami wielkanocnymi;
 rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży;
 promowanie młodych talentów plastycznych;
 opracowanie projektu kartki wielkanocnej OKSIR Wisznia Mała.

III. TEMATYKA PRAC: 

Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. 
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt 
Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

IV. KRYTERIUM OCENY PRAC:
 samodzielność wykonania (w kategorii dzieci w wieku przedszkolnym, organizator dopuszcza 

pomoc w przygotowaniu prac przez osoby dorosłe);
 staranność wykonania;
 wrażenie artystyczne.

V. ZASADY UCZESTNICTWA:
 na konkurs można nadesłać 1 pracę jednego autora;
 technika wykonania dowolna: rysunek, malarstwo, collage, grafika, wycinanka, wyklejanka;

 format: A5;
 praca powinna być opisana na odwrocie z podaniem imienia, nazwiska oraz wieku uczestnika;
 do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie oraz podpisaną kartę zgłoszenia do konkursu;
 prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

VI. KATEGORIE WIEKOWE:
 uczniowie klas I-III;
 uczniowie klas IV-VI;
 uczniowie klas VII-VIII;
 uczniowie szkół ponadpodstawowych/osoby dorosłe.

VII. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: 

1. Prace na konkurs należy dostarczyć do  25 marca 2020 r.  do siedziby Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Wiszni Małej ul. Szkolna 1. 

2. Prace przechodzą na własność Organizatora.

3. Każda praca powinna posiadać dołączoną kartę zgłoszeń według wzoru. Kartę należy pobrać ze
strony internetowej www.oksir.wiszniamala.pl.

4. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatora.

5. Jury przyzna 1 nagrodę główną (wybrana kartka będzie projektem kartki, która zostanie rozesłana
z okazji Świąt Wielkanocnych do instytucji oraz osób współpracujących z OKSIR) oraz 3 nagrody
w każdej kategorii.

6. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie Jury telefonicznie. 

7. Wręczenie  nagród  laureatom  konkursu  odbędzie  się  podczas  Jarmarku  Wielkanocnego  
w dniu 5.04.2020 r. w Malinie  (teren świetlicy).

8. Udział  w konkursie  jest  jednoznaczny z  akceptacją  niniejszego  Regulaminu oraz  wyrażeniem
zgody na publikacje  materiałów z przebiegu konkursu oraz zgody na nieodpłatne utrwalenie  
i publikowanie wizerunku autora prac w formie fotograficznej i filmowe, zgodnie z art. 81 ust.  
1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 r.  Nr 24
poz.  83).   Dane  osobowe  przetwarzane  będą  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016 roku  w sprawie  ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych  –
RODO).

9. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Magdalena Tabiś- tel. 71 312 70 76.

http://www.oksir.wiszniamala.pl/

