IV KONKURS PLASTYCZNY
,,LALKA"
Regulamin
I. Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce
ul. Szkolna 9, 59 - 706 Gromadka
tel. (075) 738 23 48
gokibgromadka@onet.pl
II. Cele:
1. Uczczenie Roku Stanisława Moniuszki w 200 rocznicę urodzin
kompozytora , ze wskazaniem na wpływy kultury polskiej na kulturę
zagraniczną.
2.Poznanie różnorodności stylizacji lalek,
3.Pobudzenie aktywności twórczej uczestników konkursu,
4. Prezentacja plastycznej twórczości dzieci, młodzieży oraz osób
dorosłych.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Konkurs plastyczny jest adresowany do wszystkich chętnych w wieku
od 5 lat.
Inspiracją wykonania lalki są kreacje postaci z utworów do muzyki
Stanisława Moniuszki.
Dopuszczalne są tylko prace przestrzenne przy wykorzystaniu
dowolnej techniki i formatu.

Typ konkursu indywidualny (nie można nadsyład prac zbiorowych).
Każda praca powinna byd opatrzona metryczką identyfikacyjną
zawierającą czytelne informacje:
Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora oraz wiek:
Nazwę placówki:
Adres i telefon kontaktowy placówki, e-mail:
Imię i nazwisko opiekuna.
IV. Termin i miejsce nadsyłania prac:
Prace należy przesład do 10 maja 2019 r. na adres:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce
ul. Szkolna 9, 59 - 706 Gromadka
V. Wyniki Konkursu:
Organizator powoła jury, które podczas oceny będzie brało pod
uwagę: estetykę, samodzielnośd wykonania, poziom opanowania
warsztatu w danej grupie wiekowej oraz interpretację tematu.
Komisja przyzna nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej
grupie wiekowej. Prace oceniane będą w czterech kategoriach
wiekowych:
5- 10 lat, 11- 15 lat, 16-19 lat, Dorośli.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 27 maja 2019 r. na stronie
internetowej organizatora: www.gokibgromadka.pl
Prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie dyplomów i nagród
odbędzie się w czerwcu 2019 roku w siedzibie GOKiB w Gromadce.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania i
reprodukowania nagrodzonych prac w celach reklamowych i
promocyjnych.
Prace zostają u organizatora Konkursu.
Koordynator konkursu: Barbara Deberna,
e-mail: gokibgromadka@onet.pl
VI. Załączniki:
Wraz z pracą konkursową należy pobrad ze strony Organizatora,
wypełnid oraz wysład wydrukowane formularze:
1.Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do regulaminu
konkursu dla osób dorosłych.
lub
2. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych do regulaminu
konkursu dla dzieci i młodzieży.

