Regulamin
1.Organizator:
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
Współorganizatorzy:
- Rada Gminy Osie,
- WFOŚiGW w Toruniu,
- Powiat Świecki,
- Wdecki Park Krajobrazowy.
2. Cel konkursu:
- wychowanie artystyczne oraz próba
plastycznego wyrazu,
- promocja walorów naturalnych gminy Osie
i Borów Tucholskich.
3.Zasady uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział dzieci
i młodzież szkolna do 16 roku życia.
Każdy z autorów może nadesłać
maksymalnie 1 pracę.
Format pracy: A4 lub A3
Ocenie będą podlegać tylko prace
nadesłane do dnia 22.02.2019r.
4.Inne:
Prosimy nie powielać prac (opiekun
powinien wybrać najciekawszą pracę)
Odradza się korzystania z tworzyw
sztucznych(chyba, że jest to uzasadnione).
Każda praca na odwrocie powinna
zawierać:
Imię i nazwisko autora, wiek, nazwę
i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna.

Prosimy :
- przyczepić z przodu karteczkę,
o wymiarze 6cm x 3cm, z napisanym
maszynowo imieniem i nazwiskiem,
wiekiem oraz nazwą szkoły autora,
- nie zwijać prac w rulon;
prace przestrzenne, płaskorzeźby itp.
powinny być odpowiednio
zabezpieczone, aby nie uległy zniszczeniu.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
publikowania nadesłanych prac.
Nadesłanych prac nie zwracamy.
5. Ocena prac.
Oceny prac dokona powołana przez
organizatora Komisja Konkursowa.
Prace będą oceniane
w kategoriach wiekowych:
do 6 lat,
od 7-9 lat,
od 10-12 lat,
od 13-16 lat.
oraz kategoriach technicznych:
malarstwo,
rysunek
techniki różne
Format pracy: A4 lub A3.
6.Nagrody:
Organizatorzy przewidują nagrody
rzeczowe.
Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami
wezmą udział w uroczystości wręczenia
nagród połączonej z otwarciem
wystawy pokonkursowej.
O terminie wręczenia nagród Laureaci
zostaną powiadomieni odrębnym
pismem.

Prace należy nadesłać
do dnia 22 lutego 2019,
na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Rynek 2
86-150 Osie
***
tel. O52/3329568
e-mail: biuro@gokosie.pl
www.gokosie.pl

XXIX OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
Od ponad 25 lat !
Pierwszy finał konkursu odbył się
w 1990 roku, na który nadesłano
100 prac.
Na drugi konkurs napłynęło
ponad 200 prac.
Obecnie jest to blisko 1000 osób.
Nagradzamy ponad 100 prac,
Serdecznie zapraszamy do udziału
w tegorocznej edycji!

BORY TUCHOLSKIE
W OCZACH DZIECKA

