REGULAMIN
KONKURSU
PLASTYCZNEGO
NA „EKOLOGICZNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”
I. ORGANIZATOR:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

II. CELE KONKURSU:
Rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej.
Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyrabianie poczucia piękna.
Zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci.
Wykorzystanie materiałów ekologicznych.
Kultywowanie obrzędów i tradycji wielkanocnych.
Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej
w obrzędowości ludowej.
7. Zainteresowanie dzieci rękodziełem ludowym.
8. Promowanie młodych talentów plastycznych.
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III. TEMAT KONKURSU:
Tematem konkursu jest wykonanie tradycyjnej
z wykorzystaniem materiałów ekologicznych.

palmy

wielkanocnej

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
Konkurs kierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy
Jodłowa (podkarpackiej części Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki). Osoby
biorące udział w
konkursie, ręcznie wykonają „EKOLOGICZNĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ”
Prace konkursowe oceniane będą w następujących kategoriach:
1. Kategoria I – klasy I - III,
2. Kategoria II – klasy IV - VI,

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:
1. Samodzielnie przez uczestnika konkursu wykonana ekologiczna palma
wielkanocna (technika i materiał dowolne) - dodatkowo punktowane będzie
wykorzystanie materiałów ekologicznych.
2. Palma Wielkanocna wykonana dowolną techniką, maksymalna wysokość nie
może przekraczać 50 cm
3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
4. Wykonane Palmy Wielkanocne powinny być opisane przy pomocy
doczepionej karteczki z danymi : imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły,
klasa.
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć również zgodę na wykorzystanie prac
przez
organizatorów
do
celów
promocyjnych
i
edukacyjnych
(oświadczenie) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podpisanie
zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez ZKPK
w Krośnie praw autorskich do nadesłanych prac (w przypadku osób
niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).
6. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają
powyższych wymogów.
7. Nadesłane prace przechodzą na własność Zespołu i zostaną wykorzystane
w ramach promocji.
8. Prace należy przesyłać do 5 kwietnia 2019 r. na adres:
Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie
ul. Trakt Węgierski 8a,
38-450 Dukla
lub
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej
Jodłowa25B
39-225 Jodłowa
z dopiskiem „EKOLOGICZNA PALMA WIELKANOCNA”

VI. KRYTERIA OCENY:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:




zgodność z tematem,
pomysłowość i oryginalność,
estetyka wykonania.

VII. ROSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:
Najciekawsze prace zostaną nagrodzone w każdej kategorii wiekowej.
O wynikach konkursu
www.parkikrosno.pl

poinformujemy

na

stronie

internetowej

Zespołu:

