REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„KARTKI BOŻONARODZENIOWE”
§1
1. Konkurs plastyczny „Kartki Bożonarodzeniowe” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Krotoszynie i Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury oraz pod patronatem Burmistrza Krotoszyna.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych
a) I kategoria
– dzieci przedszkolne;
b) II kategoria – dzieci klas I – III szkół podstawowych;
c) III kategoria – dzieci klas IV – VI szkół podstawowych.
d) IV kategoria – dzieci klas VII – VIII szkół podstawowych.
§2
1. Cele konkursu:
a) kultywowanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
b) przypominanie i podtrzymywanie ludowych obrzędów i obyczajów;
c) rozwijanie zdolności manualnych i plastycznych;
d) kształtowanie myślenia przestrzennego i wrażliwości estetycznej;
e) zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań plastycznych w realizacji dawnych form
rękodzieła i sztuki ludowej.
2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej.
a) kartka może być wykonana dowolną techniką i przy użyciu dowolnych materiałów, według
własnego pomysłu autora,
b) praca musi spełniać wymagania kartki pocztowej (maksymalny rozmiar A5, techniki plastyczne
– płaskie),
c) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę,
d) prace powinny być wykonywane indywidualnie – prace grupowe nie będą oceniane,
e) szczególna uwaga będzie zwracana na samodzielność wykonania kartki.
§3
1. Prace należy dostarczyć do krotoszyńskiego Muzeum Regionalnego do dnia 6 grudnia 2019 r.
2. Możliwe jest przesyłanie prac na adres:
Muzeum Regionalne w Krotoszynie
Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
3. Prace powinny być opatrzone czytelną, wypisaną drukowanymi literami metryczką wg wzoru:
Nazwisko i imię autora
Nazwa szkoły
Klasa
Imię i nazwisko opiekuna
Nr telefonu
4. Po zakończeniu wystawy prace należy odebrać w nieprzekraczalnym terminie do końca lutego 2020 r.
§4
1. Organizatorzy powołają jury, które dokona oceny prac.
2. Przy ocenie prac jurorzy zwrócą szczególną uwagę na samodzielność wykonania pracy.
3. W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy pierwsze miejsca oraz przyznane ewentualne
wyróżnienia.
4. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.
§5
1. Uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia nagród odbędzie się 12 grudnia 2019 r. o godz.
11:00 w Muzeum Regionalnym.
2. Wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w krotoszyńskim
Muzeum w dniach 12 grudnia 2019 – 17 stycznia 2020 r.
§6
1. Wszelkie pytania, sugestie oraz wątpliwości prosimy kierować pod adres:
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Mały Rynek 1
63-700 Krotoszyn
e-mail: muzeum@krotoszyn.pl
tel. 62 722 61 47

