DOM KULTURY
ŁAPY, UL. MATEJKI 19,
REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Najpiękniejsza maska karnawałowa”
I. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Dom Kultury w Łapach.
2. Cele
1.
2.
3.
4.

Pobudzanie twórczej aktywności dzieci i młodzieży.
Pielęgnowanie tradycji karnawałowych.
Propagowanie kreatywnych form spędzania wolnego czasu.
Rozwijanie umiejętności plastycznych i wrażliwości na sztukę.
3. Warunki uczestnictwa

1. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę – maskę karnawałową. Nie
przyjmujemy prac zbiorowych.
2. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych z terenu gminy
Łapy. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: 5-8 lat oraz 9-12 lat.
3. Maska powinna mieć formę przestrzenną, tj. umożliwiającą noszenie na twarzy (np. poprzez
przymocowanie gumki lub patyczka).
4. Technika pracy dowolna (z wyjątkiem użycia materiałów sypkich i nietrwałych typu ryż,
kasza, plastelina).
4. Zgłoszenie do konkursu
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dołączenie do pracy wypełnionej Karty
Zgłoszenia. Każda maska powinna być też czytelnie opisana na odwrocie, w sposób
umożliwiający identyfikację autora pracy (imię i nazwisko autora, wiek, telefon kontaktowy
do rodzica/opiekuna prawnego).
2. Zdjęcie dziecka w wykonanej przez niego masce należy wysłać na adres mailowy:
m.roszkowska@dklapy.pl
3. Maskę wraz z załączoną Kartą zgłoszenia należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach.

5. Kryteria oceny pracy
1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny prac na podstawie następujacych
kryteriów:
• zgodność z tematem,
• pomysłowość,
• samodzielność wykonania,
• staranność i estetyka wykonania.
6. Czas trwania konkursu
1. Prace konkursowe należy dostarczyć do Domu Kultury w Łapach (ul. Matejki 19) do
12 lutego 2021r. do godz. 15.00
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2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 lutego 2021. Wyniki zostaną umieszczone na
stronie internetowej (https://dklapy.pl/) oraz profilu facebookowym Domu Kultury w
Łapach.
3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, ufundowane
przez Dom Kultury w Łapach.
7. Uwagi końcowe
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwrazanie danych osobowych uczestnika przez organizatora, w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia oraz promocji konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się w szczególności przepisy KC oraz przepisy
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dom Kultury w Łapach:
Małgorzata Roszkowska
tel. 533 336 191
e-mail: m.roszkowska@dklapy.pl

Życzymy powodzenia!

