REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
NA „KARTKĘ WIELKANOCNĄ 2019”
dla uczniów łukowskich szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
ORGANIZATOR:
ŁUKOWSKI OŚRODEK KULTURY
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20, 21-400 ŁUKÓW,
tel. 25 798 32 72; e-mail: lok@lok.lukow.pl ; www.lok.lukow.pl
Zadaniem uczestników
jest przedstawienie autorskiej wizji plastycznej,
obrazującej tradycje związane ze Świętami Wielkanocnymi.
1. Celem konkursu jest:
- podtrzymywanie tradycji wysyłania życzeń do bliskich poprzez kartkę świąteczną;
- kultywowanie tradycji wielkanocnych;
- prezentacja i popularyzacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.
2. Uczestnikami konkursu są :
- dzieci z łukowskich szkół podstawowych ( klasy I-III i IV-VI);
- młodzież z łukowskich klas gimnazjalnych.
3. Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach:
 I kategoria: szkoła podstawowa: klasy I-III,
 II kategoria: szkoła podstawowa: klasy IV-VI,
 III kategoria: szkoła podstawowa: klasy VII oraz klasy gimnazjalne.
Warunki uczestnictwa:
1. Prace przyjmowane będą jedynie w formacie A-5.
2. Technika dowolna płaska bez wystających elementów (umożliwiająca skanowanie prac).
3. Nie należy używać elementów złotych, srebrnych i materiałów połyskujących.
4. Uczestnik wykonuje tylko jedną pracę.
5. Każda praca powinna na odwrocie posiadać przyklejoną i czytelnie wypełnioną
drukowanymi literami kartkę informacyjną:





imię i nazwisko autora,
klasa,
nazwa szkoły,
imię i nazwisko opiekuna

6. Prace należy dostarczyć do 28 marca 2019 roku do Łukowskiego Ośrodka Kultury:
ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 20, 21-400 Łuków.
7. Prace będą oceniane przez komisję. Jury przy ocenie prac weźmie pod uwagę
oryginalność, estetykę prac oraz nawiązanie do tradycji.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się: 4 kwietnia 2019r.
o godz. 13:00 w Galerii PROwizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.
10. Nadesłane prace stają się własnością Organizatora.
11. Najciekawsze prace zostaną wykorzystane celem opracowania projektu kartki
wielkanocnej Łukowskiego Ośrodka Kultury.
12. Informacje o wynikach oraz najciekawsze prace zostaną opublikowane na stronie
internetowej Łukowskiego Ośrodka Kultury (dostęp: www.lok.lukow.pl) oraz
w łukowskich mediach.
13. Akceptacja regulaminu jest wyrażeniem zgody na publikację prac oraz wyrażeniem
zgody na rejestrację wizerunku fotografowanych osób.
Informacje na temat Konkursu są udzielane w Łukowskim Ośrodku Kultury,
tel. 25 798 32 72 oraz na stronie internetowej www.lok.lukow.pl.

