Włączając się w inicjatywę upamiętniającą ofiarność, patriotyzm
i determinację w walce o niepodległość,
oraz realizując zadanie pt. „… bo Niepodległa jest dla wszystkich”
Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
ogłasza KONKURS dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Terespol
pt. „Kto Ty jesteś?”.

Regulamin Konkursu

I. Cele konkursu:
 kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia;
 rozwijanie poczucia przynależności narodowej;
poszerzanie wiedzy na temat naszej ojczyzny;
zapoznanie z historią i symbolami narodowymi;
 rozwijanie wrażliwości artystycznej, kreatywności i wyobraźni;
 propagowanie wśród dzieci i młodzieży uroczystego obchodzenia rocznic
historycznych.
II. Kategorie:
 PLASTYCZNY
 dla uczniów klas I - V
 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
 dla uczniów klas VI – VIII

III. Warunki uczestnictwa:
 PRACA PLASTYCZNA
 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I - V Szkoły Podstawowej.
 Każdy chętny uczestnik wykonuje pracę plastyczną dowolną techniką
w formacie A3.
 Tematyka pracy: Obraz ojczyzny, w której żyjemy.
 Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
 Prace należy dostarczyć do biura Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach,
razem z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem RODO oraz udzielonymi
zgodami na przetwarzanie danych osobowych, których wyrażenie jest konieczne
do udziału w konkursie.
 Karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie
RODO dostępne są na stronie www.gck.gminaterespol.pl
 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.
 PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
 Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas VI - VIII Szkoły Podstawowej.
 Każdy chętny uczestnik wykonuje prezentację multimedialną na płycie CD,
w minimalnej rozdzielczości 1024x768. Prezentacja powinna zawierać
maksymalnie 20 slajdów.
 Tematyka prezentacji: Obraz ojczyzny, w której żyjemy .
 Uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 Prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
 Prace należy dostarczyć do biura Gminnego Centrum Kultury
Kobylanach, razem z wypełnioną kartą zgłoszenia i oświadczeniem RODO oraz
udzielonymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, których wyrażenie
jest konieczne do udziału w konkursie.
 Karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie
RODO dostępne są na stronie www.gck.gminaterespol.pl
 Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków
niniejszego regulaminu.

IV. Warunki ogólne
 Każda praca zgłoszona do konkursu powinna zawierać nazwę szkoły,
imię i nazwisko autora, klasę, oraz informację, co prezentuje praca.
 Przesłane prace nie podlegają zwrotowi, a ich autorzy wyrażą zgodę na publiczne
wykorzystanie danych osobowych i swojego wizerunku.
 Prace nadesłane na konkurs stanowią własność organizatorów. Autorzy wyrażają
automatycznie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie prac do propagowania idei
konkursu w celach promocyjnych gminy i jej jednostek organizacyjnych.
V. Ocena pracy
 Oceny prac oraz przyznania nagród dokona komisja powołana przez organizatora.
 Za główne kryteria przyjmuje się zgodność z tematyką, staranność wykonania,
oryginalność, poziom artystyczny, indywidualność oraz kreatywność w podejściu do
tematu konkursu.
 Decyzje jury są nieodwołalne i ostateczne.
 W każdej z kategorii przyznawane będą 3 miejsca (I, II, III miejsce).
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom.
VI. Terminy konkursu:
 Konkurs zostaje ogłoszony w dniu 25.10.2021r.
 Prace należy dostarczyć organizatorowi osobiście lub pocztą do dnia: 5 listopada
2021r.
 Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu
11 listopada 2021r. podczas uroczystości Święta Niepodległości w Dziele
Międzyfortowym Kobylany I.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

