1. Organizator:
- Miejski Ośrodek Kultury w Korszach, ul. Wolności 5 A, 11 – 430 Korsze, tel. (89) 751 39 55
2. Cel konkursu:
- rozwijanie wyobraźni plastycznej inspirowanej porą roku
- rozwijanie możliwości twórczych poprzez działania plastyczne w różnych materiałach, technikach i
formach
- ukazywanie różnych funkcji sztuki: estetycznej, poznawczej, emocjonalnej
3. Uczestnicy:
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjaliści
4. Warunki konkursu:
- ilość prac nieograniczona
- format dowolny (minimum A-4)
- technika dowolna
- wszystkie prace musza być opisane na odwrocie: imię i nazwisko, wiek autora, klasa i nazwa szkoły
5. Termin składania prac:
- do 4. 02. 2019 r.
6. Ocena prac:
Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę samodzielność wykonania, pomysłowość, estetyka
i wkład twórczy. Komisja powołana przez organizatora dokona oceny nadesłanych prac w trzech
kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV – VI
- uczniowie klas VII-VIII i gimnazjaliści
Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II i III miejsce.
7. Podsumowanie konkursu – wyniki konkursu opublikowane będą na stronie internetowej, www.korsze.pl oraz
portalu społecznościowym Facebook MOK Korsze. Laureatów zapraszamy po odbiór nagród rzeczowych i
dyplomów 6.02.2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach, przy ul. Wolności 5A, w godz. od 800
do 1600.
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora
(za wyjątkiem prac zastrzeżonych).
Zgłoszenie do Konkursu wymaga zapoznania się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie oraz
wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z przepisami rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
Formularz zgody oraz klauzula informacyjna do niniejszego Regulaminu do pobrania na stronie internetowej
www.korsze.pl oraz w siedzibie MOK Korsze.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !!!

