
Regulamin Konkursu na Najładniejszą Marzannę

I. Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Lędzinach, ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny.

II. Cel konkursu

- przybliżenie tradycji pożegnania zimy,

- zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją ludową,

-  zaprezentowanie  talentów  artystycznych  i  pobudzenie  wyobraźni  plastycznej,  technicznej,  

manualnej,

- rozbudzanie wyobraźni i twórczej aktywności wśród dzieci i młodzieży,

- wymiana doświadczeń różnych grup plastycznych i twórczych,

- konfrontacja osiągnięć artystycznych,

- popularyzowanie twórczości artystycznej wśród dzieci i młodzieży.

III. Technika

Prace mogą być wykonane w dowolnej technice, z różnego rodzaju materiału - inwencja twórcza.

IV. Forma pracy:

- kukła

- kukiełka

V. Czas trwania

Kukły należy dostarczyć osobiście do siedziby MOK-u, ul. Hołdunowska 39, do 31 marca 20016r.

W godzinach od 8.00-18.00.

VI. Uczestnicy

1.Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież.

2. Przyjmowane będą prace tylko indywidualne, nie zbiorowe.

3.Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych na odwrocie pracy na

cele konkursu oraz na publikację imienia i  nazwiska na stronach internetowych i  na facebooku

MOKu, oraz Urzędu Miasta.



4.Uczestnik zrzeka się praw autorskich do wykonywanej  pracy i  tym samym wyraża zgodę na

publikację nagrodzonej pracy.

5. Organizator konkursu nie zwraca prac uczestnikowi konkursu.

6. uczestnik oświadcza, że prezentowana i wykonana praca jest jego autorstwa.

VII. Kryteria oceny:

I kategoria - przedszkola

II kategoria - szkoły podstawowe (klasy I-III, oraz IV- VI)

III kategoria - szkoły gimnazjalne

VIII. Ocenie będzie podlegać:

- zgodność pracy z tematem konkursu

- pomysłowość

- estetyka pracy

- walory artystyczne

IX. Zalecenia końcowe

- imię i nazwisko

- tytuł pracy (co lub kogo kukła przedstawia)

- wiek autora (szkoła, klasa)

- numer telefonu kontaktowego

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 04 kwietnia 2016r. w siedzibie MOK w Lędzinach

ul. Hołdunowska 39, 43-143 Lędziny, nr. tel. (032) 326 78 33.

X. Nagrody

 Na laureatów konkursu czekają nagrody książkowe.

Prace  złożone na konkurs  przechodzą na własność organizatora,  mogą być wykorzystane na

pokonkursowej wystawie prac, w holu Urzędu Miasta Lędziny, zaś ich twórcy otrzymają atrakcyjne

nagrody.  Przystępując  do  konkursu  autor  pracy  wyraża  zgodę  na  publikację  zdjęć  prac,  oraz

własnego wizerunku w internecie i prasie.




