Regulamin
Gminnego Konkursu Plastycznego
dla przedszkolaków ( grupy 5 i 6 lat )
Jeśli lubicie kolorować, malować farbkami, kredkami czy paluszkami, to mamy dziś mamy
dla was konkurs plastyczny:
„Wakacyjne wspomnienia”
I.

Organizator :

1. Wójt Gminy Krasnosielc
2. Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu
II.






III.

Cele konkursu:
Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych
Rozwijanie zainteresowań podróżami po Polsce i świecie
Umiejętność przeniesienia swoich wspomnień na kartkę papieru
Umiejętność dobrego uchwycenia tematu
Kształtowanie wrażliwości estetycznej, inwencji i wyobraźni twórczej
Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych 5-6 lat.
IV.

Warunki udziału w konkursie:

1.Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę przedstawiającą temat konkursu:
wakacyjne wspomnienia. Praca powinna być opisana na odwrocie: imię, nazwisko,
szkoła, grupa lub wiek dziecka.
2. Prace uczniów mogą być maksimum w formacie A3. Kształt pracy dowolny (np.
prostokąt, owal, kwadrat itp.). Technika wykonania i materiały do wykonania prac
konkursowych są dowolne. (Prosimy jednak by były trwałe, na tyle by można było
zorganizować wystawę pokonkursową).
3. Pozwólmy dzieciom się rozwijać. Niech będą to prace dziecięce- samodzielne. Rodzic/
opiekun/nauczyciel może wspierać, sugerować, towarzyszyć dziecku lecz prosimy by nie
wykonywać prac za dziecko 😊
Postaramy się wyeksponować prace na wystawie pokonkursowej w GOK.

V.

Termin dostarczenia prac konkursowych

Prace należy dostarczyć do Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu, ul. Rynek 40A,
06-212 Krasnosielc do 25.10. 2019r.

Zasady wyłonienia zwycięzców konkursu i termin rozstrzygnięcia:

VI.


Wyboru zwycięzców konkursu dokona komisja konkursowa dnia 29.10.2019r.



Jury oceniać będzie walory artystyczne prac, estetykę wykonania, kreatywność,
twórczość, oryginalność oraz zgodność z tematyką konkursu.



Wyniki zostaną opublikowane na stronie gokkrasnosielc.pl w dn.30.10.2019r.
Będą tez powiadomienia do placówek zgłaszających.

VII.

Nagrody: Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu. Będą to materiały plastyczne,
piśmiennicze, kolorowanki itp. Odbiór będzie możliwy podczas Gminnego
Konkursu Pieśni Patriotycznych organizowanego dnia 10.11.2019r. o godzinie
14:00 na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu lub w
GOK do końca listopada ( jeśli nie będzie możliwości odbioru osobistego w
wyznaczonym dniu).

