
Regulamin konkursu plastycznego organizowanego
przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni
pt. „Tradycyjna regionalna ozdoba choinkowa”.

1. Konkurs organizowany jest przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni, zwanym 
dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji i zwyczajów 
Bożonarodzeniowych, rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych.

3. Termin dostarczania prac upływa 6 grudnia 2016 r.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież od 7 do 16 lat z placówek szkolnych, jednostek edukacyjnych i świetlic z 
terenu gminy Alwernia. Każda placówka może dostarczyć maksymalnie 4 najlepsze prace, w każdej z kategorii wiekowych. 
Wychowawcom i instruktorom zaleca się wcześniejszy wybór najlepszych prac. 

5. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
• uczniowie klas I-III szkół podstawowych
• uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
• gimnazjaliści

6. Praca musi być wykonana samodzielnie przez uczestnika konkursu. Uczestnik konkursu wykonuje tylko jedną pracę. Do 
wykonania prac należy użyć tradycyjnych materiałów (słoma, siano, bibuła, papier, nici, cekiny, koraliki, szyszki, patyczki, ciasto, 
gips i tp.). Praca powinna nawiązywać do dawnych tradycji bożonarodzeniowych panujących na terenie naszego regionu.

7. Kryteria oceny: pomysłowość i oryginalność pracy, odniesienie do regionalnych tradycji bożonarodzeniowych, estetyka 
wykonania, dobór materiałów. 

8. Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna zawierająca imię i nazwisko, klasę, numer telefonu kontaktowego 
oraz szkołę lub świetlicę.

9. Wyboru najlepszych prac dokona jury powołane przez Organizatora, biorąc pod uwagę połączenie walorów artystycznych z 
kreatywnością autora.

11. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 11. 12. 2016 r. podczas IV JARMARKU 
BOŻONARODZENIOWEGO NA ALWERNIAŃSKIM RYNKU. Ponadto wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej 
www.sok.alwernia.pl. Twórcy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac na wystawie pokonkursowej w Galerii „A”.

13. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu. Powyższe 
obejmuje w szczególności zgodę na publikację imienia i nazwiska zdobywcy nagrody na stronach internetowych 
Organizatora.Administratorem zbioru danych osobowych jest Samorzadowy Ośrodek Kultury z siedzibą w Alwerni, Rynek 3. 
Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość 
udziału w konkursie, oraz że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawienia.

14. Dostarczenie Organizatorowi pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem zgody na opublikowanie jego imienia, 
nazwiska w materiałach promocyjnych związanych z konkursem w lokalnych mediach, a także na wykorzystywanie prac w celach
promocyjnych i marketingowych Organizatora.

15. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

http://www.sok.alwernia.pl/

