
R E G U L A M I N
 Konkursu Plastycznego

„Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie ogłasza konkurs pod hasłem

„Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa”

ORGANIZATOR:

• Dom Pomocy Społecznej  w Koszelewie.

CELE KONKURSU:

• rozwijanie wrażliwości,wyobraźni plastycznej uczestników konkursu, 

• kształtowanie postaw twórczych i kreatywności 

• pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia

ADRESACI KONKURSU:

 Dom Pomocy Społecznej w Goślicach

 Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie

 Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 Dom Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie

 Dom Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie

 Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie

 Dom Pomocy  Społecznej w Płocku

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wyszogrodzie

TECHNIKA I WYMIAR PRAC:

• Dowolna-forma przestrzenna.

• Szopka nie może być wyższa niż 50 cm.

• Szopka powinna  być zrobiona  z własnoręcznie wykonanych elementów: min:           

deski,druty,karteczki,bloki,pudełka,kartony,kijki,wstążki,słoma,włóczka,plastelina,modelina.

Wszystkiego możesz użyć do swojej szopki.

Jak ją zrobisz ,przyozdobisz, przywieź do nas.



TERMIN:

• Termin oddania prac upływa 16.12.2015r. (prace prosimy  dostarczać do Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, 

Koszelew 2, 09-530 Gąbin).

OCENA PRAC:

• Prace oceniane będą w następujących kategoriach :

- I miejsce

- II miejsce

• III miejsce

Dla pozostałych uczestników przewidziane są nagrody pocieszenia.

Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez Organizatora.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz. 11:00 w Domu Pomocy Społecznej w 

Koszelewie.

• Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora .

WARUNKI KONKURSU

Prace będą oceniane przez  Komisję na podstawie następujących kryteriów :

estetyka,oryginalność, pomysłowość i inwencja twórcza, samodzielność wykonania pracy, ogólny wyraz artystyczny.

Grupa uczestników może wykonać tylko jedną pracę 

Uwaga! Prace wykonane z elementów gotowych nie będą oceniane.

OPIS PRAC:

• Każda praca powinna być czytelnie podpisana (nazwa i adres placówki)

Postanowienia końcowe :

• Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone - nie będą brane pod uwagę.

• Praca powinna być wykonana samodzielnie.

• Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.

 

• Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze 



zm.) uczestnicy konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez 

Organizatorów Konkursu danych osobowych uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby 

przeprowadzenia Konkursu. 

• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe wpisanie danych przez uczestników Konkursu.

• Nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane prace na wystawę pozostają do dyspozycji organizatora.

Szopki Bożonarodzeniowe po zakończeniu Konkursu zostaną zaprezentowane w Starostwie Powiatowym w Płocku.

Zapraszamy do udziału!


