Konkurs plastyczny rodzinny „Ozdoba wiosenno- wielkanocna”
Kosakowskie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w konkursie rodzinnym na ozdobę
wiosenno-wielkanocną.
Warunki konkursu:
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny skierowany dla rodzin z gminy Kosakowo.
Technika prac:
1. Do konkursu rodziny zgłaszają jedną pracę wykonaną własnoręcznie.
2. Ozdoby wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej,
preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, papier, różnego rodzaju
ziarna mile widziane materiały niekonwencjonalne, nietypowe (np. opakowanie po jogurcie,
słoiczek itp.)
3.Forma ozdoby świątecznej 3 D ( przestrzenna ) stroik, ozdoba na stół , wianek na drzwi itp.

Wymagania konkursowe:
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przedstawienie etapów wykonania ozdoby powinna to
być fotorelacja 5 zdjęć, przesłana wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia
2. Każde nadesłane zgłoszenie musi zawierać informacje: nazwisko, imiona, tel. kontaktowy, a w
załączniku; fotorelacja
3. Oświadczenie na publikację nazwiska, wizerunku oraz fotografii ozdoby na stronie internetowej
Kosakowskiego Centrum Kultury (Karta zgłoszenia).

Miejsca składania prac i terminy:
1. Zdjęcia prac należy przesłać drogą elektroniczną na: kontakt@kulturakosakowo.pl
Organizator zastrzega sobie prawo reprodukcji prac w celach popularyzacji i promocji.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 kwietnia br. drogą elektroniczną;
https://www.facebook.com/kulturakosakowo/ i http://kulturakosakowo.pl/ .

Ocena prac:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. Decyzje jury są ostateczne.
Prace będą oceniane pod względem następujących kryteriów:
- oryginalnego podejścia do tematu
- pomysłowość
- samodzielność wykonania
- stopień trudności
-wykorzystania oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych
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Nagrody:
Komisja powołana przez Kosakowskie Centrum Kultury dokona wyboru najlepszej ozdoby wiosennowielkanocnej. Spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych jury wybierze trzech
laureatów/rodziny. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień. Wszystkie nadesłane
prace biorą udział w głosowaniu internautów, zdjęcie ozdoby z największą ilość laików otrzymuje
nagrodę internautów.

Cel konkursu:
- Rozwijanie zdolności plastycznych i kreatywnych
- Promowanie ekologii, recyklingu
- Krzewienie kultury i tradycji świątecznych wśród mieszkańców gminy
- Aktywizowanie rodzin do wspólnego spędzania czasu
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