Regulamin Otwartego Konkursu Plastycznego
„Kocham Moją Ojczyznę ”
1. Konkurs organizowany jest przez Wójta Gminy Raniżów oraz Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raniżowie.
2. Konkurs skierowany jest do dzieci z przedszkoli, uczniów szkół podstawowych
i gimnazjalnych.
3. Oceniany będzie w czterech kategoriach wiekowych:
I: przedszkole i klasy „0”
II: klasy I-III szkoły podstawowej,
III: klasy IV-VI szkoły podstawowej,
IV: klasy VII szkoły podstawowej i II-III gimnazjum.
CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie i propagowanie patriotycznych postaw.
2. Kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
3. Wyłonienie najlepszych prac plastycznych, ilustrujących i promujących ideę
patriotyzmu.
ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:
1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
Format prac: od A4 do A3 (lub w wymiarach pośrednich); technika dowolna: ołówek,
kredki, farby, pastele, grafika, wyklejanie, wydzieranie, collage, itp.
2. Do pracy należy dołączyć kartę z informacjami: imię i nazwisko autora, wiek,
klasa, adres, telefon, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna.
3. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia
zwycięzców i przyznania nagród oraz publikowane w materiałach dotyczących
konkursu.
4. Prace należy dostarczyć osobiście (GOKSiR Raniżów, pokój nr 7) lub wysłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Raniżowie, ul. Rynek 6, 36-130 Raniżów,
z dopiskiem „Kocham Moją Ojczyznę” - konkurs plastyczny

5. Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2018 roku. Organizatorzy nie ponoszą
odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
7. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatorów.
Pozostałe prace nie będą odsyłane.
8. Komisja konkursowa dokona oceny prac. Prace zostaną ocenione pod
względem samodzielności, staranności wykonania, pomysłowości, estetyki
wykonania pracy oraz walorów artystycznych.
9. W każdej z kategorii zostanie przyznane I, II, III miejsce oraz wyróżnienia.
10. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
11. Uroczyste otwarcie wystawy, połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom
konkursu, odbędzie się podczas Uroczystości Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja
5. Regulamin, metryczkę oraz dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:
www.ranizow.pl
6. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela GOKSiR pod nr. tel. 17 22 85 703.

