REGULAMIN KONKURSU
OZDOBA ŚWIĄTECZNA 2019
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem „Konkursu na Ozdobę Świąteczną” jest Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach
zwany dalej Organizatorem.
2. Cele konkursu:
a) kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia
b) wyłonienie najciekawszych ozdób świątecznych ,
c) propagowanie twórczości dzieci i młodzieży poprzez ukazanie nastroju Świąt Bożego
Narodzenia,
d) stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
e) rozwijanie kreatywności dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań
plastycznych (ciekawych materiałów i technik plastycznych)
3. Termin
a) Konkurs trwa do 6 grudnia 2019 r..
b) Ogłoszenie wyników nastąpi 11 grudnia 2019 r
4. Zgłoszenia do konkursu
Prace należy dostarczyć do 6 grudnia 2019 do Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach, ul.
Hołdunowska 39.
Do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę ( najlepiej wydrukowaną bądź pisaną
drukowanymi literami) zawierającą następujące informacje:
a) Imię i nazwisko autora ,
b) wiek ,
c) adres placówki oraz telefon kontaktowy,
d) imię i nazwisko (opiekuna -nauczyciela),
e) adres e-mail (opiekuna-nauczyciela).
5. Nagrody
a) Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury
w Lędzinach.
§2
ZASADY KONKURSU
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich chętnych mieszkańców. Prace mogą tworzyć
przedszkolaki, uczniowie wszystkich typów szkół oraz dorośli.
2. Konkurs podzielony jest na 4 kategorii wiekowych:
a) Od 3 do 6 lat,

b) Od 7 do 10 lat,
c) Od 11 do 15 lat,
d) Od 16 lat
3. Format prac przestrzennych mieszczący się maksymalnie w: (21 x 21 x 21 cm), Prace można
wykonać w dowolnej, technice
4. Każda praca powinna być zaopatrzona w opis (załącznik nr 1 do Regulaminu) zawierającą:
5. a) Imię i nazwisko autora ,
b) wiek ,
c) adres placówki oraz telefon kontaktowy,
d) imię i nazwisko (opiekuna -nauczyciela),
e) adres e-mail (opiekuna-nauczyciela).

6. Każdy uczestnik wypełnia oświadczenie (załącznik nr 2 do Regulaminu) uczestnika konkursu
potwierdzające jego prawa autorskie do wykonanej pracy oraz zgodę na publikowanie
wizerunku.
7. Opis oraz oświadczenie powinny być dołączone do pracy jako oddzielne dokumenty.

§3
WYBÓR NAJLEPSZYCH PRAC
1. W celu wyłonienia najlepszych prac konkursowych zostanie powołana 3 osobowa komisja.

2.
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c)
d)
3.

4.
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6.
7.
8.
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Komisja będzie brała pod uwagę:
zgodność z tematem,
pomysłowość i oryginalność formy,
estetykę wykonania,
samodzielność pracy,
Komisja odrzuci prace:
a) niezgodne z tematem,
b) pozbawione metryczki zawierającej elementy wymienione w §2 pkt. 5
c) prace wykonane z pomocą osób trzecich.
Nagrody przyznawane będą za trzy pierwsze miejsca w pięciu kategoriach wiekowych:
a) od 3 do 6 lat
b) od 7 do 10 lat
c) od 11 do 15 lat
d) od 16 lat
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień za oryginalne projekty.
Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół.
Decyzja i ocena komisji jest ostateczna i niepodważalna.
Rozstrzygnięcie konkursu
Wyniki zostaną ogłoszone 11 grudnia 2019 w Sali audiowizualnej na Placu Farskim
w Lędzinach a informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie
internetowej www.mokledziny.pl oraz na stronie facebook Miejskiego Ośrodka Kultury.

b) Wszystkie prace trafą na wystawę pokonkursową w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury

a zdjęcia prac opublikowane na stronie oraz na stronie facebook Miejskiego Ośrodka
Kultury.

§4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.
2. Wszystkie prace, które uczestniczą w konkursie są jako dokument przekazany
Organizatorowi; przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
3. Organizator przekaże wszystkie nadesłane prace na cele charytatywne, m.in. na kiermasz dla
Stowarzyszenia „Radość” – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Mysłowicach ul. Laryska 7

4. Osoby nagrodzone, nieobecne na ogłoszeniu wyników proszone są o zgłoszenie się do
siedziby MOK. Nagroda w tym przypadku będzie do odebrania w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Kultury w Lędzinach przy ul. Hołdunowskiej 39 do 21 grudnia 2019 r.
Wyniki będą dostępne na stronie organizatora www.mokledziny.pl

