Weź udział w konkursie!
Regulamin
XIX Konkursu Plastycznego i Fotograficznego
Krajobraz Powiatu Wieruszowskiego Galewice 2018
I.

Organizator
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

II.

Temat konkursu
Najpiękniejsze zakątki ziemi wieruszowskiej z elementami przyrody i
architektury

III.

Finansujący, fundatorzy nagród, wyróżnień i dyplomów
Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Gminny Ośrodek Kultury w Galewicach

IV.

Cele konkursu
Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań plastycznych
Wyzwalanie w najmłodszych inwencji twórczej
Utrwalanie najciekawszych zakątków ziemi wieruszowskiej
Stworzenie artystycznie uzdolnionym dzieciom i młodzieży
możliwości publicznej prezentacji swoich umiejętności plastycznych

V.

Zakres przedmiotowy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych z terenu powiatu
wieruszowskiego. Zostanie przeprowadzony w kategoriach:
- uczniowie klas I-III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych
- uczniowie klas I – III gimnazjów
- kategoria otwarta
- fotografia amatorska /bez podziału na kategorie wiekowe/
Konkurs swoim zakresem obejmie prace plastyczne i fotograficzne,
tematycznie związane z krajobrazem powiatu wieruszowskiego.

Technika prac plastycznych – wyłącznie malarstwo i rysunek.
Format prac plastycznych – A-2, A-3.

Fotografie w formacie nie mniejszym niż 10x15 do konkursu można
zgłosić maksymalnie 3 prace plastyczne, 5 zdjęć.
VI.

Warunki uczestnictwa
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub osobiste
dostarczenie wykonanych prac na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, 98-405 Galewice, ul. Wieruszowska 8
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.11.2017 r.
 Każdą pracę należy na odwrocie zaopatrzyć w następujące dane:
Imię, nazwisko, klasa lub wiek , nazwa szkoły lub adres
zamieszkania

VII. Rozstrzygnięcie konkursu-nagrody
 Rozstrzygnięcie konkursu, którego dokona powołana komisja,
nastąpi w terminie do 20 listopada 2018 r
 W skład jury wejdą przedstawiciele :

- Starostwa Powiatowego w Wieruszowie
- Gminnego Ośrodka Kultury w Galewicach
Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są 3 nagrody
rzeczowe i trzy wyróżnienia w każdej kategorii. O wynikach konkursu i
wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.
Ponadto wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej gminy
Galewice oraz podane do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.
VIII. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy
do organizatora i komisji konkursowej. Prosimy o samodzielne
wykonywanie prac. Nadesłane na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.
Wykonane prace przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im.
Stanisława Staszica należy składać do 23.11.2018 r. do biblioteki
szkolnej, tam też można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące
konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie !

