REGULAMIN KONKURSU NA
„PALMĘ WIELKANOCNĄ”
I.

Organizatorem konkursu jest: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostroróg.

II. Cele konkursu:
- kultywowanie obrzędów i tradycji Wielkanocnych;
- rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży;
- zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym;
- promowanie młodych talentów plastycznych
III. Przedmiot konkursu:
Palma Wielkanocna wykonana dowolną techniką w formie

przestrzennej tj.

wykończona z każdej strony. Materiały użyte do stworzenia palmy wielkanocnej
według uznania uczestnika konkursu. Długość palmy wielkanocnej nie powinna
przekraczać 2 m.

IV. Kategorie wiekowe:
Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i gimnazjalnym z terenu gminy
Ostroróg.
Konkurs został podzielony na dwie kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku 7-12 lat
- dzieci i młodzież w wieku od 13-18 lat.
W każdej kategorii wiekowej jury przyzna 3 nagrody główne.
V. Kryterium oceny prac:
- samodzielność wykonania ;
- różnorodność użytych materiałów tworzących palmy;
- tradycyjne techniki tworzenia motywów tworzących palmy
- walory estetyczne (kompozycja, dobór barw, architektura bryły)
- nawiązanie do tradycyjnych palm wielkanocnych.
Jeden autor może zgłosić maksymalnie jedną pracę wykonaną dowolna techniką.
VI. Założenia organizacyjne:
1. Prace na konkurs należy dostarczyć do 22 marca 2019r. do Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostroróg. Prace dostarczone
po wyznaczonym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
2. Oceny prac dokona profesjonalne jury.

3. Jury przyzna 3 nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
4. Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury telefonicznie.
5. Każda praca konkursowa musi posiadad dane osoby, która ją wykonała : imię i nazwisko,
wiek, klasę, adres do korespondencji, numer telefonu rodzica lub prawnego opiekuna.

6. Zgłaszając pracę do konkursu w danej kategorii wiekowej, rodzic lub opiekun
prawny dziecka wyraża zgodę na upublicznienie i utrwalenie wizerunku i danych
osobowych do celów konkursu i promocji.
7. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz
zgodą na publikację zgłoszonych palm wielkanocnych do konkursu.
8. Otwarcie wystawy pokonkursowej i uroczyste wręczenie

nagród laureatom

konkursu odbędzie się podczas Prezentacji Stołów Wielkanocnych i Kiermaszu
Wielkanocnego w dniu 31 marca 2019r. na Hali Widowiskowo – Sportowej w
Ostrorogu o godz. 15.30.

