Regulamin konkursu na najpiękniejszą ozdobę, stroik wielkanocny
1.Organizatorem konkursu jest Parafia p.w. Świętego Antoniego w Nagoszynie.
2. Cele konkursu:
- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- kultywowanie tradycji świątecznych,
- pomoc finansowa w pracy misyjnej ks. Tomasza Fajta,
- budzenie wrażliwości misyjnej i otwartości na potrzeby innych,
- rozwijanie zdolności manualnych,
- inspiracja do twórczych poszukiwao nowych form plastycznych,
- wymiana artystycznych doświadczeo dzięki konkursowej konfrontacji.
3. Przedmiotem konkursu jest ozdoba świąteczna, stroik wielkanocny.
4. Kategorie konkursowe
Konkurs przewiduje podział na kategorie wiekowe:
- dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
- dzieci z klas I-III (dopuszczalna pomoc rodziców),
- dzieci z klas IV-VII i młodzież klas gimnazjalnych,
- młodzież szkół średnich i dorośli, grupy, rodziny i stowarzyszenia.
5. Uczestnik może zgłosid dowolną ilośd prac. Każda praca musi zawierad dane autora wg
wypełnionej metryczki zgłoszeniowej przymocowanej do pracy (Imię i nazwisko, wiek).
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składad w Świetlicy
Szkolnej lub na plebanii do dnia 24 marca 2018 roku.
6. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe. Ocenie
będzie podlegad estetyka wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny, oryginalnośd
pomysłu oraz użytych materiałów. Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w
każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i
wyróżnieo, ma także prawo nie przyznad miejsc i wyróżnieo w danej kategorii. Ocena
Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie parafialnej i na tablicy ogłoszeo przy
kościele oraz kaplicy w Bobrowej dnia 25.03.2018 roku. Dyplomy oraz drobne nagrody
będą wręczone na apelach w szkołach oraz osobiście .
8. Prace konkursowe nie będą zwracane, a zostaną przekazane do sprzedaży, z której
dochód jest przeznaczony na działalnośd misyjną ks. Tomasza Fajta.
9. Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego
twórczości w formie rejestracji fotograficznej i prezentacji na kiermaszu pokonkursowym
oraz sprzedaży jego prac. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania
wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
10. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
W imieniu organizatora, życzę wspaniałych pomysłów i owocnej pracy!
Ks. Piotr Fela

