REGULAMIN
VII Powiatowy konkurs plastyczny
„Szopka bożonarodzeniowa”
Temat: Powiatowy konkurs plastyczny „Szopka bożonarodzeniowa”
Organizator : Rypiński Dom Kultury
Termin: składanie prac do 8 grudnia 2017 w RDK, otwarcie wystawy połączone z rozwiązaniem
konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w galerii MŁYN (ul. Mławska w Rypinie),
18 grudnia br. o godz. 18.00.
Cel: - kultywowanie zwyczaju wykonywania szopek
- upowszechnianie kultury plastycznej
- inspiracja do własnej pracy twórczej
- doskonalenie zainteresowań i zdolności plastycznych
Miejsce: otwarcie wystawy pokonkursowej w Galerii MŁYN w Rypinie
Forma: przedmiotem konkursu są prace w dowolnej technice, wykonane w jednej z dwu kategorii:
- techniki płaskie (rysunek, malarstwo, collage, techniki graficzne) i płaskorzeźby
- szopki konstrukcyjne
Przy ocenie bierzemy pod uwagę estetykę prac, wykorzystanie naturalnych materiałów (prosimy nie
stosować gotowych elementów- figurek, wycinanek itp.) samodzielność wykonania, pomysłowość oraz
zgodność treści, charakteru i formy prac z tradycjami bożonarodzeniowymi.
Konkurs przebiega w dwóch grupach wiekowych:
- kategoria I : klasy 0 – III szkoły podstawowej
- kategoria II: klasy IV – VII szkoły podstawowej
Warunki uczestnictwa:
-

-

-

Wiek uczestników konkursu: dzieci szkół podstawowych
Do konkursu będą dopuszczone tylko te prace , które zostaną dostarczone do 8 grudnia
2017 r. do Rypińskiego Domu Kultury, ul. Warszawska 8. Prace prosimy opisać danymi
zawierającymi: imię i nazwisko , wiek, adres szkoły lub instytucji, telefon, oraz nazwisko
opiekuna (nauczyciela),
prosimy o dokonanie w szkołach wstępnej selekcji prac (sugerujemy przeprowadzenie
wewnętrznego, szkolnego etapu konkursu) i dostarczenie maksymalnie 2 najlepszych prac
z każdej szkoły (1 z kategorii: techniki płaskie i płaskorzeźby, oraz 1 z kategorii
szopki konstrukcyjne ). Uwaga, nie będziemy przyjmować większej ilości prac.
Prace nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane.
Jury powołane przez organizatorów dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową i
przyzna nagrody i dyplomy.

Prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.
Szczegółowych informacji udziela: Agnieszka Szwankowska , tel. 54 280 21 56 , wew. 24
Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem danych osobowych
zawartych w karcie zgłoszenia jest Dyrektor Rypińskiego Domu Kultury.
1. Siedziba administratora danych : ul.Warszawska 8, 87-500 Rypin
2. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji konkursu organizowanego przez Rypiński Dom Kultury oraz jego promocji. Dane osobowe
przetwarzane przez Administratora danych mogą być udostępniane organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Informujemy, że osobie której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.
4. Podanie danych zawartych w karcie zgłoszenia jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji konkursu organizowanego przez Rypiński
Dom Kultury.
5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa zawarte w art.32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowy
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