REGULAMIN
KONKURSU NA ŚWIĄTECZNY SWETEREK
Dobczyce 2017
I.

Organizatorami konkursu są
1.

Stowarzyszenie KAT Dobczyce

2.

Stowarzyszenie Sympatyków i Absolwentów Zespołu Szkół w Dobczycach

3.

Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach

II.

Temat pracy konkursowej: „Świąteczny sweterek”.

III.

Konkurs jest otwarty – zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Pracę można wykonać
indywidualnie lub przedstawić, jako projekt zbiorowy.

IV.

Cele konkursu:


pobudzenie kreatywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych



wykorzystanie materiałów przeznaczonych do recyklingu



integracja w grupie.

V.

Kryteria oceny prac:


zgodność z tematyką,



estetyka i trwałość pracy,



ilość wykorzystanego w pracy materiału,



pracochłonność,



oryginalność.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie.
1.

Praca ma być wykonana na dowolnym sweterku (w rozmiarach S-L). Najlepiej, żeby był

przeznaczony do wyrzucenia, dzięki czemu prace nad nim będą miały na celu nadanie mu
nowego życia.
2.

Należy je wykonać w domu lub w przedszkolu/szkole i przynieść jako gotową pracę na

finał 17 grudnia
3.

W pracach można wykorzystać dowolny materiał: filc, watę, bibułę itp. Głównym

tworzywem pracy ma być sweter.
4.

Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

VI. Finał konkursu odbędzie się 17 grudnia na Małym Rynku w Dobczycach.
1. Uczestnicy zaprezentują swoje prace podczas Jarmarku Świątecznego od godz. 12.00.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie się w dniu finałów do Organizatora
(stoisko przy scenie na Małym Rynku), gdzie Uczestnik zarejestruje swoją pracę i otrzyma
identyfikator.

3. Prace oceniać będzie wyłoniona przez Organizatora Komisja. Wyniki ogłoszone zostaną o
godz. 13.45
4. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania
nagród.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
VII. Postanowienia końcowe:
1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.katdobczyce.pl oraz
www.biblioteka.dobczyce.pl
3. Autorzy zgadzają się na publikowanie fotografii zwycięskich prac na wszelkich polach
eksploatacji.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających
wpływ na organizowanie Konkursu.
 odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

