Ogólnopolski konkurs plastyczny „OZDOBA CHOINKOWA 2018”
REGULAMIN

ORGANIZATOR
Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów,
sekretariat@zamekkozuchow.pl,
tel. 68 355 35 36

CEL
Poznanie i kultywowanie tradycji obrzędowej Świąt Bożego Narodzenia oraz rozwijanie wyobraźni
plastycznej i przestrzennej.

TERMINARZ
Termin nadsyłania prac - do 10.12 2018
Ogłoszenie wyników - do 13.12.2018
Wręczenie nagród - 21.12.2018, Rynek Miejski w Kożuchowie podczas Wigilii Miejskiej około godz.
16:00.
NAGRODY
Organizatorzy konkursu przewidują nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce we wszystkich kategoriach
wiekowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.
WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich chętnych
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przestrzennej w
różnorodnych technikach. Wielkość i waga ozdoby muszą umożliwiać
zawieszenie jej na choince ( każda praca musi być zaopatrzona w solidnie
zamocowaną zawieszkę)
3. Każdy uczestnik wykonuje 1 ozdobę
4. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe: I grupa –
do 9 lat, II grupa 10 – 13 lat, III grupa 14-18 lat, IV grupa – 18 +. Organizator
przyzna nagrodę w kategorii dodatkowej – przedszkola, szkoły miasta i
gminy Kożuchów.

5. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
6. Technika wykonania prac jest dowolna ( liczy się kreatywność, różnorodność
technik plastycznych, estetyka wykonania).
7. Prace wykonane z elementów gotowych ( figurki lub bombki zakupione w
sklepie) będą dyskwalifikowane.
8. Do każdej pracy powinna być dołączona karta zgłoszenia.
9. Prace należy dostarczyć osobiście do sekretariatu Centrum Kultury „Zamek”
w Kożuchowie lub przesłać ( bezpiecznie zapakowane) na adres – Centrum
Kultury „Zamek” w Kożuchowie, ul. Klasztorna 14, 67-120 Kożuchów,
10.Prace nie będą zwracane. Z chwilą nadesłania przechodzą na własność
Organizatora. Ozdoby zostaną wykorzystane podczas uroczystości
świątecznych w mieście i gminie Kożuchów.
11.Uczestnicy konkursu akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne
publikacje swoich prac w celach marketingowych – dla celów związanych z
konkursem.
12.Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
13.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora na stronie
internetowej zamekkozuchow.pl do 13.12.2018 roku.
14.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorom.

