
                         REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
                     ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3.MAJA

I. Organizator:
Chobieński Ośrodek Kultury
Chobienia, Rynek 6                                                                                                     
59-305 Rudna
TEL. 76 8439-519
e-mail: chok-chobienia@wp.pl

II. Cele konkursu:
              * Upowszechnianie wiedzy na temat Konstytucji 3 Maja.
              * Kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży.

 * Promocja talentów.
 
III. Uczestnicy konkursu:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby 
dorosłe z ternu Gminy Rudna.
2. Prace rozpatrywane będą w czterech kategoriach:

                          *  Kategoria: Szkoła Podstawowa klas I – III
                                 *  Kategoria: Szkoła Podstawowa klas  IV – VI

    *  Kategoria:  Gimnazjum  
                           *  Kategoria: osoby dorosłe (od 16 lat wzwyż)

IV. Tematyka prac:

                  * zaprojektuj karocę króla   Stanisława Augusta  Poniatowskiego
                  * zaprojektuj płaszcz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego
                  * zaprojektuj suknię damy dworu

V. Wykonanie pracy:
 
                        * zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej, technika dowolna, format  A3
                        * technika wykonania prac jest dowolna

 VI. Postanowienia końcowe:

1. Każdą pracę należy podpisać: imię i nazwisko, wiek- data urodzenia,  adres zamieszkania, telefon kontaktowy.
2. Prace  składać osobiście

            Chobieński Ośrodek Kultury
            Chobienia, ul. Rynek 6
            59-305 Rudna
             tel. 76 843 95 19 lub 76 843 95 09

4. Nie będziemy oceniać prac grupowych .
5. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, 
które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej.
6.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. 
7. Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa dnia 27.04.2018r.
8. Jury powołane przez Organizatora przyzna nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii. 
    Decyzje Jury są ostateczne.

Wszystkie informacje dotyczące spraw nie wyszczególnionych w regulaminie otrzymacie Państwo pod numerem 
telefonu 76 8439 519 oraz 76 8439 509.
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                                                    KARTA ZGŁOSZENIA
                                           KONKURSU PLASTYCZNEGO 2018

                              ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3.MAJA
                                        CHOBIEŃSKI OŚRODEK KULTURY

    

Imię i Nazwisko Uczestnika ...................................................................................

Wiek Uczestnika (data urodzenia) .........................................................................

Adres zamieszkania  ...............................................................................................

Telefon kontaktowy ................................................................................................

Kategoria........................................................................

Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu oraz  akceptuję zawarte w nim założenia i warunki.
Wyrażam zgodę na udostępnia nianie w mediach moich prac. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu
Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz.
883 z późniejszymi zmianami/.

....................................................................                ....................................................................
/miejscowość i data/ /podpis uczestnika lub opiekuna/
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