Regulamin konkurs
„Na najładniejszą dekorację Wielkanocną „
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu
bardzo serdecznie zaprasza
do udziału w konkursie na Najładniejszą dekorację wielkanocną

1.
Organizator konkursu :
Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu ul. .Plac Wolności 24 Dobrodzień
2.
Przedmiot konkursu :
Przedmiotem konkursu jest wykonanie dekoracji wielkanocnej.
3.
Cel konkursu :
Celem konkursu jest :
- propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych,
- stworzenie okazji do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat
zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia dekoracji wielkanocnych,
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej
- powrót do tradycji wykonywania dekoracji wielkanocnych,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej,
- stworzenie możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych,
- umożliwienie uczestnikom przedstawiania własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świat
Wielkanocnych.
4.Uczestnicy:
- Kon ku rs ad re so wan y je st do uczn iów szkó ł pod sta wo wych ,pon ad p odstawo wych
oraz dla dorosłych.
5.Warunkiudziałuwkonkursie:
- wykonanie dekoracji wielkanocnej np. w formie koszyczka lub wianka czy innej
- możliwość zastosowania dowolnych technik.
- preferowane wykorzystanie materiałów np. gałązki, piórka, zdobione własnoręcznie wydmuszki
kwiaty i inne zdobienia związane z Wielkanocą.
- prace muszą być wykonane indywidualnie, przez jednego uczestnika. Prace przygotowane
grupowo nie będą oceniane. Jeden uczestnik może złożyć na konkurs nie więcej niż dwie prace.
- do pracy należy przytwierdzić metryczkę zawierającej następujące informacje:
imię i nazwisko wiek, nazwa szkoły, klasa,nazwisko opiekuna, kontakt telefoniczny i adres.
- tylko nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
- termin dostarczania prac : 25 marca 2020r. do Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.
7.
Ocena prac
- nawiązanie do tradycji
- przy ocenie dostarczonych prac Komisja zastosuje następujące kryteria :
- pomysłowość
- walory artystyczne pracy
Komisja Konkursowa oceni dekoracje wielkanocne w kategoriach :
- klasy I-II szkoły podstawowe
- klasy IV- VIII szkoły podstawowe
-szkoły ponad podstawowe
- dorośli
Autorzy najpiękniejszych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Rozdanie nagród podczas Jarmarku Wielkanocnego w dniu 29.03.2020 r. około godz. 15.00

