REGULAMIN KONKURSU
ARTYSTYCZNO-EKOLOGICZNEGO
„TORBA WIELKANOCNA”

PATRONAT HONOROWY
LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

I. ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
II.CELE I ZAŁOŻENIA
1. Promocja postawy szacunku do zasobów Ziemi.
2. Połączenie edukacji ekologicznej z wychowaniem przez sztukę.
3. Umożliwienie zaprezentowania efektów pracy twórczej na wernisażu, podczas dużej
imprezy przedświątecznej w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie.
4. Stworzenie możliwości kreatywnego podejścia do motywów związanych ze Świętami
Wielkanocnymi.
5. Zachęcenie do eksperymentów w dziedzinie zdobnictwa, projektowania i szycia.
III. ADRESACI KONKURSU
Konkurs skierowany jest do osób w różnym wieku: uczestników zajęć w placówkach
kulturalnych, uczniów szkół oraz przedszkoli.
IV. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty z podziałem na kategorie wiekowe. Najciekawsze
prace zostaną nagrodzone.
2. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 prace.
3. Uczestnicy poniżej 18 roku życia muszą mieć swojego opiekuna w osobie instruktora
domu kultury, nauczyciela ze szkoły lub przedszkola, którą będą reprezentowały.
4. Prace mogą być zgłaszane w 2 kategoriach:
 TORBA SAMODZIELNIE WYKONANA (całkowicie samodzielnie uszyta,
wydziergana, wyszydełkowana, zrobiona metodami recyklingu itp.)
 TORBA ZDOBIONA (zakupiona gotowa torba i odpowiednio ozdobiona:
wyszyta, przerobiona, pomalowana, itp.)

5. Prace powinny nawiązywać bądź wykorzystywać motywy i symbole wielkanocne.
6. Torby muszą być wielokrotnego użytku (wykluczamy prace wykonane z papieru
i materiałów nietrwałych).
7. Techniki rękodzielnicze można dowolnie łączyć, a także wykorzystywać materiały
recyklingowe.
8. Każda z prac musi być opatrzona metryczką z danymi autora, jego opiekuna
(w przypadku osób poniżej 18 roku życia) i adresem placówki.
9. Prace oraz wypełnioną kartę zgłoszenia, stanowiącą załącznik do niniejszego
regulaminu, należy
dostarczyć
do
Wojewódzkiego
Ośrodka
Kultury
w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2015 r. do godz. 15.00.
V. ZASADY OCENY I WYBORU ZWYCIĘZCÓW
1. Prace poddane zostaną ocenie Jury, powołanego przez Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury.
2. Decyzje Jury są ostateczne.
3. Jury oceni prace, biorąc pod uwagę ich oryginalność, samodzielność i estetykę
wykonania.
4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca (sobota) w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury podczas Festynu Przedświątecznego, na którym zostanie zaprezentowana
instalacja artystyczna złożona z toreb uczestników konkursu.
5. Laureatom konkursu i ich opiekunom przyznane zostaną dyplomy i nagrody.
VI. SPRAWY ORGANIZACYJNO-PRAWNE
1. Sprawy nieuregulowane treścią niniejszego regulaminu rozstrzygnięte zostaną przez
organizatorów w porozumieniu i po zasięgnięciu opinii Jury.
2. Prace będzie można odebrać do 27 kwietnia 2015 roku; po tym terminie prace przejdą
na własność Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.
3. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
5. Organizatorzy zastrzegają
promocyjnych WOK.
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UWAGA! W konkursie wezmą udział tylko i wyłącznie te prace, które dostarczone zostaną
wraz z kartą zgłoszenia wypełnioną czytelnie, kompletnie i prawidłowo do 20 marca 2015 r.

