Urząd Gminy Prażmów

Konkurs !!!
Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie ogłasza konkurs dla dzieci na wykonanie Palmy
Wielkanocnej

Regulamin konkursu plastycznego na Palmę Wielkanocną
1. Organizator:
Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów w Prażmowie
1.
2.
3.
4.
5.
●

Franciszka Ryxa 53 05-505 Prażmów
Cel konkursu:
Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z niedzielą Palmową;
Popularyzacja działań plastycznych i poszerzania wiedzy z dziedziny różnych technik plastycznych;
Rozbudzenie inwencji twórczej u dzieci.

Warunki uczestnictwa:
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Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 7-15 lat;
Technika wykonania prac: dowolna, forma przestrzenna;
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać samodzielnie palmę. Wysokość palmy od 1m do 2m;
Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę;
Praca powinna być oznaczona twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące
informacje: imię, nazwisko, wiek dziecka.
Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace należy złożyć do Biblioteki Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie ul. Franciszka Ryxa 53 05-505
Prażmów w terminie do 08.04.2019 r. (poniedziałek);
Zgłoszone prace zostaną zarejestrowane w Bibliotece Publicznej Gminy Prażmów w Prażmowie;
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych osobowych.
Rodzic/Opiekun uczestnika konkursu dokona w siedzibie biblioteki pisemnych formalności zgłoszeniowych
zapozna się z niniejszym regulaminem konkursu i podpisze oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych i zgodę na opublikowanie pamiątkowych zdjęć na stronie bibliotecznej oraz stronach FB;
Zgłoszone i przyniesione do Biblioteki prace zostaną wyeksponowane w Niedzielę Palmową dnia 14.04.2019 r. w
Kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie i pozostaną tam na wystawie aż do
Soboty Wielkanocnej 20.04.2019 r.;
Praca będzie oceniona przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora;
Komisja przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu;
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Niedzielę Palmową 14.04.2019 r. po mszy świętej (z godziny 11.30). Po jej
zakończeniu zostaną przyznane nagrody;
Po zakończonym konkursie i ogłoszeniu wyników - przewidywany odbiór prac z Kościoła Parafialnego pod
wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu w Prażmowie w Sobotę Wielkanocą 20.04.2019 r.
Kryteria oceny prac:
Zgodność z regulaminem konkursu;
Pomysłowość i inwencja twórcza uczestnika konkursu;
Estetyka wykonania pracy.
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