REGULAMIN
1. Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie pod patronatem Wójta
Gminy Żyraków.
2. Celem konkursu jest:
 doskonalenie umiejętności projektowania i wykonywania płaskich form
użytkowych na potrzeby własne i innych,
 kultywowanie i pogłębianie tradycji Świąt Wielkanocnych,
 prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci i młodzieży w wieku
szkolnym oraz dorosłych.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Żyraków,
w tym dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
młodzieży ponadgimnazjalnej, osób dorosłych, stowarzyszeń z terenu gminy,
WTZ.
4. Kartka Wielkanocna powinna być przygotowana w technice plastycznej,
w wersji papierowej w wymiarze max. A-5. Projekt pierwszej strony kartki
powinien być związany z tematyką Świąt Wielkanocnych. Środek kartki, jeśli
jest to kartka złożona (lub druga strona kartki) powinien pozostać czysty, bez
żadnych napisów.
5. Kartki muszą być wykonane osobiście przez uczestników konkursu.
6. Uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 kartki.
7. Do zgłoszonych na konkurs kartek powinny być dołączone metryczki
zawierające: imię i nazwisko autora pracy, klasa (w przypadku ucznia), nazwa
szkoły, numer telefonu, nazwisko nauczyciela/opiekuna (jeśli występuje) lub
prywatny adres zamieszkania i numer telefonu. Metryczkę należy przypiąć do
kartki np. spinaczem biurowym aby jej nie uszkodzić.
8. Kartki bez pełnych danych osobowych nie będą brały udziału w konkursie.

9. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej
w zamkniętej kopercie do 21 marca 2017 r. (wtorek). Na kopercie należy
umieścić dopisek: „Konkurs na Kartkę Wielkanocną”.
10. Kartki oceniać będzie komisja konkursowa, powołana przez organizatora.
11. Przewiduje się podział na kategorie:
a) dzieci z klas „0” oraz młodsi
b) szkoły podstawowe,
c) gimnazja,
d) młodzież ponadgimnazjalna oraz dorośli,
e) osoby niepełnosprawne.
12. Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród oraz wystawa prac
konkursowych nastąpi 29 marca 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Centrum
Kultury i Promocji w Woli Żyrakowskiej.
13. Kartki nadesłane i złożone na konkurs zostaną wykorzystane do korespondencji
świątecznej Urzędu Gminy w Żyrakowie.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich
nadesłanych kartek w publikacjach związanych z konkursem oraz

w innych

celach promocyjno-reklamowych.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu
w celu rozstrzygnięcia konkursu.

