„Świętujemy Niepodległość”
Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
43 – 267 Suszec, ul. Ogrodowa 22
tel./fax: 32 212 44 91 wew. 19
e–mail: konkursy@kulturasuszec.pl
www.kulturasuszec.pl

Termin nadsyłania prac:

do 9 listopada 2018 roku

Rozstrzygnięcie konkursu:

25 listopada 2018 roku
podczas 9. Niepodległej Jesieni Kulturalnej
w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu

Cel i tematyka:
„Świętujemy Niepodległość” to konkurs plastyczny, który nawiązuje do
tegorocznych obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości. Świętowanie może
przybierać różne formy. Ciekawi nas aspekt świętowania, tak ważnego historycznie
wydarzenia, widzianego oczami dzieci. Jak dzieci wyobrażają sobie ten dzień? Z jakich
elementów, działań miałoby się to świętowanie składać? W jakiej formie miałoby być
przeprowadzone? Co miałoby się wydarzyć? Zależy nam na tym, aby te wyobrażenia
i marzenia przelać na papier, w postaci pracy plastycznej.
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do wyrażenia swoich emocji i potrzeb
związanych z świętowaniem wydarzeń historycznych. Zachęcamy do spojrzenia na temat
w szerszym kontekście oraz wprowadzenia dzieci w temat świętowania, pokazania jego
różnego oblicza. Zależy nam na tym, aby nie powielać schematów, pozwolić zaś na
swobodną ekspresję.
Zgłoszone prace mogą być wykonane dowolną techniką, jednak muszą mieścić
się na 1 stronie formatu A4. Zwycięska praca stanie się inspiracją do stworzenia puzzli,
którymi zostaną obdarowani laureaci oraz placówki gminne.

Uczestnicy:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów z klas I – III,
uczących się na terenie gminy Suszec.
2. Prace muszą być wykonane przez uczestnika samodzielnie.

Warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy mają za zadanie wykonanie pracy prezentującej, w jaki sposób chcieliby
świętować odzyskanie przez Polskę niepodległości, wykorzystując do tego celu dowolną
technikę artystyczną.
2. Praca musi mieścić się na 1 stronie formatu A4.
3. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę.
4. Prace nie mogą być oprawione.
5. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
Kryteria ocenianych prac:
1. Przejrzystość prezentowanych treści.
2. Oryginalność.
3. Dobór techniki.
4. Walory artystyczne.
Ocena jury:
1. Zgłoszone prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
a) dzieci w wieku przedszkolnym,
b) uczniowie klas I – III.
2. Jury powołane przez organizatora przyzna 3 nagrody główne oraz wyróżnienia
w każdej kategorii.
 Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród.
 Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom:
1. Rozstrzygnięcie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas 9. Niepodległej
Jesieni Kulturalnej, 25 listopada 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu
podczas „Wieczoru wolności”.
2. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Informacja o wynikach dodatkowo
zamieszczona zostanie na stronie internetowej organizatora.
3. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli odebrać nagrody w dniu imprezy, mogą to
uczynić do dnia 30 listopada 2018 roku. Po upływie tego terminu nagrody przechodzą
na własność organizatora (nagród nie wysyłamy pocztą).
4. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej
w Galerii OKO na I piętrze Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu.
Zgłoszenia:
Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 9 listopada 2018 roku
(Decyduje data wpływu. Zgłoszenia po terminie nie będą przyjmowane) na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY
Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy z podpisanym oświadczeniem o przetwarzaniu
danych osobowych, który stanowi załącznik niniejszego regulaminu.

