


I. PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
    1) Przedmiotem konkursu jest wykonanie najładniejszej bombki choinkowej
        według własnego pomysłu. 
    2) Cele Konkursu:
        * kultywowanie tradycji i zwyczajów świąt Bożego Narodzenia,
        * rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych,
        * pogłębienie zdolności manualnych, twórczych i artystycznych,
        * umiejętne wykorzystanie środków i technik plastycznych.
II. UCZESTNICY
    1) Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe 
        zamieszkałe w gminie Ropa.
    2) Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
      - dzieci do lat 6  * Kategoria I 
       - dzieci w wieku 7-12 lat * Kategoria II 

- młodzież od 13-18 lat         * Kategoria III 
         - osoby 18+* Kategoria IV
III. ZASADY UCZESTNICTWA
    1) Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie jest nieodpłatny. 
    2) Każdy z uczestników może  zgłosić do oceny tylko 1 pracę.
    3) Bombka powinna być wykonana na styropianowej bazie z określeniem 
        jej wielkości do kategorii wiekowej:

- dzieci do lat 6 - bombka o średnicy 6 cm        * Kategoria I 
       - dzieci w wieku 7-12 lat - bombka o średnicy 8 cm * Kategoria II 

- młodzież od 13-18 lat - bombka o średnicy 10 cm        * Kategoria III 
         - osoby (18+) - bombka o średnicy 12 cm* Kategoria IV
    4) Bombka musi być wykonana samodzielnie przez każdego 
        uczestnika konkursu.
    5) Do każdej pracy należy załączyć formularz zgłoszeniowy 
        zawierający  dane:
        * imię i nazwisko wykonawcy pracy konkursowej,
        * adres zamieszkania, 
        * wiek.  
IV. TERMIN ZGŁOSZEŃ
Prace należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury
do dnia 11 grudnia 2020 roku do godz. 15.00
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V. OCENA PRAC
    1) Oceny stroików dokona komisja jury powołana przez organizatora.
    2) Ocena prac nastąpi do dnia 18 grudnia 2020 roku.
VI. KRYTERIA OCENY
    1) Jury dokona oceny prac konkursowych w ustalonych kategoriach.
    2) Ocenie podlegać będą następujące kryteria: 
        * spełnienie wymogów formalnych wynikających  z niniejszego Regulaminu,
        * urodę i oryginalność pracy konkursowej,
        * różnorodność i oryginalność użytych materiałów,
        * pomysłowość,  
        * estetykę wykonania.
VII. NAGRODY
Laureaci  poszczególnych kategorii wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe 
oraz dyplomy.
VIII. ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU
Wyniki konkursu ukażą się na stronie Internetowej GOK (www.gokropa.iaw.pl - 
w zakładce aktualności) tuż po jego rozstrzygnięciu. 
Rozdanie nagród odbędzie się w siedzibie GOK w godzinach jego otwarcia 
(8:00-16:00) w terminach:
    * 4 stycznia 2020 r. /poniedziałek/ - Laureaci kategorii I i II

Laureaci kategorii III i IV    * 5 stycznia 2020 r. /wtorek/ - 
W przypadku osób niepełnoletnich po odbiór nagród zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1) Prace konkursowe przejdą na własność Organizatora i zostaną one
        wykorzystane do ekspozycji na świątecznej choince w placówce GOK.
    2)  Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora 
         oraz Jury.
    3)  Złożenie prac na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją niniejszego 
         Regulaminu.
    4)  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać 
         w  siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury 

00 00
         w godzinach pracy (pn.-pt. - 8 -16 )
         lub telefonicznie pod nr tel. 
        18 353 06 11.  
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