REGULAMIN
Konkursu plastycznego „Tradycje i obrzędy mojego regionu”.
I. Organizatorzy:
II.

Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej
Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej

Cele konkursu:
-

popularyzowanie ciekawych tradycji Poniatowej,
rozwijanie zainteresowań regionem ,
kształtowanie poczucia własnej tożsamości,
uwrażliwienie na piękno regionalnych obrzędów,
zachęcanie do poznania najbliższego otoczenia i opisanie go w wypowiedzi plastycznej,
rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
integracja społeczności szkolnej gminy Poniatowa.

III. Uczestnicy konkursu
Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Poniatowa.
IV. Tematyka konkursu
Tematem Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej dotyczącej tradycji i obrzędów
w Gminie Poniatowa (np. Szczodroki, darcie pierza, topienie Marzanny, Gaik, pieczenie
ziemniaka itp).
V.

Warunki udziału w konkursie, zasady konkursu:
Konkurs będzie przebiegał w 1 kategorii wiekowej: uczniowie kl. I-VI szkoły podstawowej
Uczniowie mają za zadanie wykonać pracę plastyczną ukazującą Tradycje i obrzędy
mojego regionu Poniatowej. Pracę można wykonać dowolną techniką plastyczną
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.) na brystolu
format – A3.
Szkolne Komisje Konkursowe dokonują wyboru pięciu najlepszych prac, a następnie
dostarczają wyłonione wcześniej w eliminacjach szkolnych prace do Centrum Kultury,
Promocji i Turystyki w Poniatowej do 8 czerwca 2012 roku.
Prace należy opisać (na odwrocie):
- tytuł konkursu,
- tytuł pracy,
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- imię i nazwisko autora,
- wiek,
- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
- nazwa szkoły.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do
różnego rodzaju publikacji oraz na wystawie pokonkursowej.
VI. Ocena prac konkursowych
Na etapie szkolnym oceny prac dokonują Szkolne Komisje Konkursowe.
Prace na etapie gminnym oceni specjalnie powołane w tym celu jury.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: inwencja twórcza i pomysłowość w zakresie
przedstawienia tematu, ogólna estetyka i jakość wykonania pracy (atrakcyjność wizualna),
oryginalność oraz stopień trudności wykonania.
Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.
VII. Jury konkursowe
W skład jury wejdą przedstawiciele:
Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej,
Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej
VIII. Ogłoszenie wyników konkursu
Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej CKPiT:
ckpit.poniatowa.pl oraz TPP: tpp.poniatowa.pl; uczniowie nagrodzeni oraz wyróżnieni
zostaną powiadomieni o wynikach konkursu za pośrednictwem swojej szkoły. Prace
laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na
wystawie pokonkursowej.
Oficjalne ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu nastąpi 13 czerwca 2012 r.
13 czerwca 2012 roku informacja o wynikach konkursu i laureatach zostanie opublikowana
na stronie internetowej CKPiT oraz TPP (ckpit.poniatowa.pl, tpp.poniatowa.pl).
IX. Nagrody
Dla zwycięzców etapu gminnego zostaną ufundowane atrakcyjne nagrody, które zostaną
wręczone zwycięzcom osobiście podczas uroczystości w Domu Muzyki w Kraczewicach
w dniu 16 czerwca 2012 r. o godz. 16.00.
X. Informacje
Szczegółowych informacji na temat konkursu można zasięgać w Centrum Kultury, Promocji
i Turystyki w Poniatowej, tel. 81 820 45 54.

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

