„BOMB(K)OWY KONKURS ŚWIĄTECZNY”
Cele konkursu:
•

Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji bożonarodzeniowych.

•
LGD.

Rozbudzenie zainteresowań i wrażliwości plastycznych wśród mieszkańców obszaru

•

Integracja środowiska lokalnego.

Organizator:
•

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

Termin i miejsce składania prac:
Prace konkursowe należy dostarczyć do Biura Stowarzyszenia ul. Poznańska 133 lok 106 a
w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 r. do godz. 14.00.
Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, osób dorosłych z terenu działania LGD (powiat
inowrocławski z wyłączeniem miasta Inowrocław). Każdy uczestnik może wykonać tylko
jedną pracę.
Kategorie wiekowe:
•

Dzieci do lat 10,

•

Dzieci i młodzież 10 – 18 lat

•

Dorośli, (powyżej 18 roku życia)

Temat konkursu:
Zadaniem uczestników jest wykonanie oryginalnej i estetycznej bombki bożonarodzeniowej z
elementem umożliwiającym zamocowanie/ekspozycję.
Format prac – dowolna
Technika – dowolna
Zasady opisywania prac konkursowych – każda praca zgłoszona do konkursu po etapie,
powinna mieć dołączoną wypełnioną kartę zgłoszenia - załącznik nr 1(dzieci do lat 10, dzieci
i młodzież 10 -18 lat) – załącznik nr 2 ,osoby dorosłe.

Komisja konkursowa
•

Wyboru dokonuje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów

i niezależnych ekspertów, powołana przez Stowarzyszenie LGD Czarnoziem na Soli.
•
Komisję Konkursową tworzą 2 osoby, którym przewodniczyć będzie Przewodniczący
Komisji.
•
Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i wybiera jego
laureatów.
Komisja powołana przez organizatorów oceni prace według kryteriów:
•

samodzielność wykonania,(2 kategorie wiekowe)

•

zgodność pracy z tematem bożonarodzeniowym

•

oryginalność,

•

estetyka wykonania,

•

wkład pracy.

•

Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie

Rozstrzygnięcie konkursu oraz ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na stronie
internetowej www.czarnoziemnasoli.pl oraz profilu Facebook.
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz zostaną powiadomieni
telefonicznie o zaproszeniu na uroczystość wręczenia nagród.
Prace złożone w konkursie stają się własnością Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane!
Integralną częścią regulaminu są karty zgłoszeniowe – załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

