
KONKURS WIELKANOCNYKONKURS WIELKANOCNY
,, Kurczaczki, koszyczki, pisanki,, Kurczaczki, koszyczki, pisanki
kartki i palmy wielkanocne ”kartki i palmy wielkanocne ”                

                                                    d                                                    do udziału zapraszao udziału zaprasza

                                                                                 Centrum Kultury w Resku
Kategorie wiekowe:Kategorie wiekowe:
* * I kategoria: PI kategoria: Przedszkolerzedszkole i kl.,, i kl.,,00””: : ,,KURCZACZEK WIELKANOCNY ”,,KURCZACZEK WIELKANOCNY ”
        ( Praca  na płaszczyźnie, format A4, technika dowolna )( Praca  na płaszczyźnie, format A4, technika dowolna )

* * II kategoria: klasyII kategoria: klasy I-III I-III : : ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNY ” ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNY ”
        ( Praca na płaszczyźnie, format A4, technika dowolna )( Praca na płaszczyźnie, format A4, technika dowolna )

* * III kategoria klasyIII kategoria klasy IV-VI IV-VI  : ,, PISANKA WIELKANOCNA ” : ,, PISANKA WIELKANOCNA ” 
        ( Praca przestrzenna, format i technika dowolna)( Praca przestrzenna, format i technika dowolna)

* * IV kategoria: IV kategoria: VII-VIIIVII-VIII: ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNY ”: ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNY ”
        ( Praca przestrzenna przy użyciu dowolnych materiałów materiałów ( włóczka, wiklina,( Praca przestrzenna przy użyciu dowolnych materiałów materiałów ( włóczka, wiklina,  ekowiklina, papier)ekowiklina, papier)

* * IV kategoria:IV kategoria: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne::  ,, PALMA WIELKANOCNA” ,, PALMA WIELKANOCNA” 
        ( Praca przestrzenna, format i technika dowolna( Praca przestrzenna, format i technika dowolna)                                                                                                              )                                                                                                              

Szczegóły konkursu w regulaminie.Termin dostarczenia prac 29 marca 2019 r. !!!Szczegóły konkursu w regulaminie.Termin dostarczenia prac 29 marca 2019 r. !!!
 



                                                 REGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGOREGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO
     INFORMACJE OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Resku1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Resku
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie placówek oświatowych z gminy Resko: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów               2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie placówek oświatowych z gminy Resko: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów               
    oraz szkół ponadgimnazjalnych.    oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych: „Przedszkole i kl.”0”, „Kl. I-III SP”, „Kl. IV-VI SP”,  „Kl. VII-VIII SP „       3. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych: „Przedszkole i kl.”0”, „Kl. I-III SP”, „Kl. IV-VI SP”,  „Kl. VII-VIII SP „       
   „Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne”.   „Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne”.
4. Do każdej pracy należy dołączyć:4. Do każdej pracy należy dołączyć:
    a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, dane adresowe szkoły (przedszkola), telefon    a/ metryczkę zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa, dane adresowe szkoły (przedszkola), telefon
    b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu                                        b/ oświadczenie rodziców (opiekunów) ucznia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu                                    
     (wzór oświadczenia –      (wzór oświadczenia – załącznik nr 1załącznik nr 1). Uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują oświadczenie.). Uczniowie pełnoletni samodzielnie podpisują oświadczenie.
    BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.    BRAK ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UNIEMOŻLIWIA UDZIAŁ W KONKURSIE.
5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury w Resku w terminie5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury w Resku w terminie      do 29 marca 2019 r.do 29 marca 2019 r.      
6. Przekazane prace stają się własnością Centrum Kultury w Resku i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych.                    6. Przekazane prace stają się własnością Centrum Kultury w Resku i mogą być wykorzystywane do realizacji zadań statutowych.                    

                            Udział w konkursie jest  jednoznaczny z  wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie.Udział w konkursie jest  jednoznaczny z  wyrażeniem zgody na nieodpłatną publikację prac w dowolnej formie.
7. Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków sformułowanych w pkt. 4a-b nie będą oceniane.7. Prace dostarczone po terminie lub nie spełniające warunków sformułowanych w pkt. 4a-b nie będą oceniane.
8. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Centrum Kultury  8. Komisję Konkursową powołuje dyrektor Centrum Kultury  

                    9. O wyłonieniu laureatów Komisja Konkursowa zdecyduje większością głosów. Decyzja Komisji jest nieodwołalna. 9. O wyłonieniu laureatów Komisja Konkursowa zdecyduje większością głosów. Decyzja Komisji jest nieodwołalna. 
                  10. 10. O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagródO wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród  uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
                  11. Organizator konkursu przyznaje nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.11. Organizator konkursu przyznaje nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
                  12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne.12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem rozstrzygają organizatorzy konkursu. Decyzje podjęte przez organizatorów są ostateczne.

                                                INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE                                                INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii1. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „PRZEDSZKOLE i kl.”0”  „PRZEDSZKOLE i kl.”0” jest wykonanie pracy plastycznej na temat:jest wykonanie pracy plastycznej na temat:
          ,, ,, ,,KURCZACZEK WIELKANOCNY ”,,KURCZACZEK WIELKANOCNY ” ”             ”                                                                                                                                                                                                                    

2. Warunki konkursu2. Warunki konkursu::
- praca na płaszczyźnie wykonana w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej)                                                   - praca na płaszczyźnie wykonana w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej)                                                   
    bez użycia gotowych elementówbez użycia gotowych elementów (tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.) (tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.)
- format prac  A4- format prac  A4

                                        - metryczka (- metryczka (patrz:patrz: Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona  na odwrocie pracyna odwrocie pracy



                    3. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii3. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „Kl. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ”  „Kl. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ” jest wykonanie pracy plastycznej na temat:jest wykonanie pracy plastycznej na temat:
              ,, ,, KOSZYCZEK WIELKANOCNYKOSZYCZEK WIELKANOCNY  ”   ”                                                                                                                                                                                                                           

4. Warunki konkursu4. Warunki konkursu::
    - praca na płaszczyźnie wykonana w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej)- praca na płaszczyźnie wykonana w dowolnej technice (malarskiej, rysunkowej, graficznej, mieszanej)bez użycia gotowych  bez użycia gotowych  

  elementów  elementów(tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.)(tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.)
- format prac  A4- format prac  A4
- metryczka (- metryczka (patrz:patrz: Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona na odwrocie pracy na odwrocie pracy

5. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii5. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „Kl. IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ”   „Kl. IV - VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ”  jest wykonanie pracy plastycznej na temat:jest wykonanie pracy plastycznej na temat:
            ,, ,, PISANKA WIELKANOCNAPISANKA WIELKANOCNA””                                                                                                                                                                                                                                

6. Warunki konkursu6. Warunki konkursu::
                                      - praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice - praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice bez użycia gotowych elementów bez użycia gotowych elementów (tj. wyrobów fabrycznych,(tj. wyrobów fabrycznych,
                     elementów innych ozdób itp.)                     elementów innych ozdób itp.)
                                    - metryczka (- metryczka (patrz:patrz: Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona  Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona na odwrocie pracyna odwrocie pracy

7. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii7. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „Kl. VII - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ”   „Kl. VII - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ”  jest wykonanie pracy plastycznej na temat:jest wykonanie pracy plastycznej na temat:
            ,,,,KOSZYCZEK WIELKANOCNYKOSZYCZEK WIELKANOCNY””                                                                                                                                                                                                                                

8. Warunki konkursu8. Warunki konkursu::
                                    - praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice - praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice bez użycia gotowych elementów bez użycia gotowych elementów (tj. wyrobów fabrycznych,(tj. wyrobów fabrycznych,
                     elementów innych ozdób itp.)                     elementów innych ozdób itp.)
                                  -- metryczka ( metryczka (patrz:patrz: Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona  Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona na odwrocie pracyna odwrocie pracy

9. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii9. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii „GIMNAZJUM  i  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE”   „GIMNAZJUM  i  SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE”  jest wykonanie                           jest wykonanie                           
                            pracy plastycznej na temat:pracy plastycznej na temat:
            ,, ,, PALMA WIELKANOCNAPALMA WIELKANOCNA””  
                    10. Warunki konkursu10. Warunki konkursu::

- praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice - praca przestrzenna wykonana w dowolnej technice bez użycia gotowych elementów                                                                                bez użycia gotowych elementów                                                                                
                        (tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.)(tj. wyrobów fabrycznych, elementów innych ozdób itp.)

                    - maksymalna wysokość palmy 1 metr                    - maksymalna wysokość palmy 1 metr
- metryczka (- metryczka (patrz:patrz: Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona  Informacje ogólne, pkt.4a) umieszczona na odwrocie pracyna odwrocie pracy                                                                          

                    11. Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach:11. Kryteria oceny prac we wszystkich kategoriach:
- prace indywidualne- prace indywidualne
- zgodność z tematem- zgodność z tematem
- oryginalność - oryginalność 
- - staranność wykonaniastaranność wykonania
- inwencja własna       - inwencja własna       
- - samodzielnośćsamodzielność

                12. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej 12. Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl/http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl/ i Facebooku CK. i Facebooku CK.

http://centrumkulturyresko.stronakultury.pl/


                                                                                                                                                          


