Górsk,10 maja 2019 r.

Dyrektor Placówki
……………………………………………………
w ……………………………………………........

Dom Kultury w Górsku zaprasza uczniów Państwa Szkoły do wzięcia udziału
w KONKURSIE NA STRÓJ W STYLU FOLKOWYM, którego rozstrzygnięcie w formie pokazu mody
odbędzie się 22 CZERWCA w Złejwsi Małej podczas Festynu Gminnego „SOBÓTKA”.

Z poważaniem:

Załączniki:
1. Regulamin Konkursu na strój folkowy
2. Karta zgłoszenia uczestnika

REGULAMIN KONKURSU NA STRÓJ FOLKOWY

I. ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Górsku

II. TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
22 CZERWCA 2019 R., GODZINA 17.00
MUSZLA KONCERTOWA ZŁAWIEŚ MAŁA

III. KATEGORIE WIEKOWE:
- Kategoria I (Przedszkole)
- Kategoria II ( klasa I-IV Szkoła Podstawowa)
- Kategoria II (klasa V-VIII Szkoła Podstawowa, III gimnazjum)

IV. CELE I ZAŁOŻENIA KONKURSU:
 wspieranie najzdolniejszych plastycznie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności
plastycznych oraz dorobku artystycznego,
 propagowanie kultury artystycznej wśród dzieci i młodzieży,
 twórcza wymiana doświadczeń artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
 promocja dziecięcej i młodzieżowej twórczości,
 promocja młodych biorących udział w Festiwalu,
 popularyzacja walorów artystycznych i wychowawczych,
 wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcenie jej do pracy twórczej w zakresie
plastyki,
 rozwijanie talentów plastycznych,
 kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Konkurs adresowany jest do dzieci z Gminy Zławieś Wielka.
Uczestnik zaprezentuje jeden strój folkowy na pokazie mody folkowej na festynie „Sobótka”
Szkoła zgłasza po dwóch uczestniku w danej kategorii wiekowej (max. 6 uczniów ze szkoły).
Organizatorzy zapewniają oprawę muzyczną podczas pokazu mody.
Strój powinien być dostosowany do wieku i możliwości uczestnika.
Uczestnicy zobowiązani są do wypełnienia karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na adres:

Dom Kultury w Górsku
ul. Leśna 13, 87-134 Zławieś Wielka
z dopiskiem „KONKURS NA STRÓJ FOLKOWY”
lub mailem: INFO@DOMKULTURYGORSK.PL
Najpóźniej do 10 CZERWCA 2019 R. (decyduje data stempla pocztowego)

VI. KRYTERIA OCENY JURY I NAGRODY:
1. Jury oceniać będzie zgodność stroju z zamysłem konkursu i pokazu i ogólny wyraz artystyczny.
2. W poszczególnych kategoriach wiekowych za I, II, III miejsce zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.
3. Wręczenie nagród nastąpi 22 czerwca 2019 r. po obradach jury podczas pokazu
zorganizowanego na festynie gminnym „Sobótka”.
4. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów.
5. Opiekunowie – nauczyciele plastyki otrzymają podziękowania za przygotowanie dzieci.
6. i młodzieży do konkursu.

VII. PRZEPISY OGÓLNE:
1.
2.
3.
4.
5.

Komisję artystyczną – jury powołują organizatorzy.
Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie i przebieg konkursu.
Sprawy nieujęte w regulaminie i kwestie sporne rozstrzyga organizator i jury.
Uczestnicy pokrywają koszty przejazdu.
Dane osobowe umieszczane na kartach zgłoszeniowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych będą wykorzystane wyłącznie do celów konkursu.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji zdjęć i nagrań z konkursu na stronach
internetowych.
7. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE I POKAZIE!
ŻYCZYMY SUKCESÓW I DOBREJ ZABAWY!

Organizatorzy

