Regulamin Konkursu na
stroik lub palmę wielkanocną
Organizatorem konkursu na stroik lub palmę wielkanocną jest
Gminna Biblioteka Publiczna i Ośrodek Kultury w Kocudzy
Drugiej, Gminna Biblioteka Publiczna oddział w Dzwoli oraz
Filie w Krzemieniu i w Kocudzy
1. Cele konkursu
- popularyzowanie wśród mieszkańców Gminy Dzwola tradycji związanych
ze Świętami Wielkanocnymi,
- zainteresowanie jak najszerszych kręgów dzieci szkół podstawowych
różnymi formami upiększania domów z okazji świąt,
-kształtowanie postaw dzieci poprzez właściwy stosunek do świąt

2. Uczestnicy
Konkurs będzie rozstrzygany w kategoriach wiekowych:
- I kategoria: Przedszkolaki
- II kategoria: Klasy I-IV
- III kategoria: Klasy V-VIII
- IV kategoria: Młodzież szkół średnich i dorośli

3. Warunki udziału w konkursie:
-wykonanie stroika lub palmy wielkanocnej o dowolnej wielkości i dowolnym
kształcie,
-możliwość zastosowania dowolnych technik,

-stroiki muszą być wykonane indywidualnie,
-nie będą oceniane prace przygotowane grupowo,
- wykonanej pracy należy zrobić zdjęcie, następnie przesłać na adres
dzwolaok@gmail.com , w tytule wpisać : KONKURS WIELKANOCNY,
następnie w treści wpisać odpowiednie informacje: imię i nazwisko,
miejscowość, wiek i klasa (w przypadku uczniów).

3. Miejsce i termin składania prac:
•

zdjęcie swojej pracy należy przesłać na adres e-mail:
dzwolaok@gmail.com

•

Termin wysłania prac: do 03 kwietnia 2020r. do godz. 15:00.

4. Ocena prac:
•

Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy
niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe stroiki i palmy
wielkanocne

•

Zdjęcia wszystkich nadesłanych prac zostaną wstawione anonimowo na
stronę na facebooku Ośrodka Kultury w Dzwoli, następnie ilość „lajków”
zadecyduje o wyłonieniu trzech zwycięzców w każdej kategorii wiekowej

•

Zwycięzcy i wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy
i upominki

5. Ogłoszenie wyników:
Ogłoszenie wyników nastąpi 08 kwietnia 2020 roku, na stronie GBPiOK
www.dzwolaok.pl oraz na Facebooku, termin wręczenia nagród zostanie
podany do informacji ogólnej w późniejszym terminie.

5. Kontakt:
Informacje związane z konkursem będą udzielane bezpośrednio, bądź pod
numerami telefonów w: Gminnej Bibliotece Publicznej i Ośrodku Kultury
w Kocudzy Drugiej ( tel. 881 799 703) , Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dzwoli (tel. 530 850 894) oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej Filia
w Krzemieniu Pierwszym (tel. 535 517 127)

11. Informacje dodatkowe
1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu
2. Załączniki
– Zgody na przetwarzania danych i wizerunku (drugi plik)

