
Konkurs plastyczny "Sielsko-Anielsko” - Świąteczne Anioły

REGULAMIN

1. Tematem konkursu są ozdoby bożonarodzeniowe przestawiające świąteczne anioły wykonywane 

dowolną techniką plastyczną.

2. Celami konkursu są:

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej,

- stworzenie możliwości udziału w konfrontacji w dziedzinie sztuk plastycznych,

- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

3. Prace powinny spełniać następujące kryteria:

- nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na ww. temat,

- powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi,

- prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu,

- powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej.

4. Uczestnikami konkursu mogą być: dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

5. Format i technika prac: dowolne.

6. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami

kartę informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek, klasę*, nazwę szkoły*.

7. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do dnia 19 grudnia 2019 r. 

pod adres 

Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie,

ul. Bodzentyńska 18, 26 – 130 Suchedniów

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora w dniu 20 grudnia 2019 r.

8. Nagrody zostaną przyznane w 2 kategoriach wiekowych:

- dzieci i młodzież,

- osoby dorosłe.

9. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu 12 stycznia 2020 r. podczas 28 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka 

Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych 

bez wypłacania honorariów autorskich.

11. Przesłane / dostarczone osobiście prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.

12. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo do

przekazania informacji oraz zdjęć z konkursu mediom lokalnym, a także zamieszczenia ich na stronie

internetowej SOK „Kuźnica” widniejącej pod adresem: www.kuznica-suchedniow.com

* dotyczy dzieci i młodzieży


