
REGULAMIN KONKURSU „Jesienna Dynia”

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem Konkursu jest: Wołczyński Ośrodek Kultury, ul. Opolska 2,
46-250 Wołczyn, tel.774188692, lub 601461005.

II. IDEA KONKURSU

Różnobarwne korony drzew, spadające liście i owoce z drzew. Coraz krótsze dni, a coraz dłuższe
wieczory. Częste deszcze i zimniejsze noce. Jesień potrafi być piękna i urzec nas swoją
urodą. Jednym z nas kojarzy się ze spadającymi kasztanami innym z liściowym szaleństwem a
jeszcze innym z deszczowymi dniami i ciepłym kocem... Każdemu kojarzy się z czymś innym a nam
kojarzy się z cudownie intensywną pomarańczową dynią, która jesienią nie tylko króluje w kuchni
ale także i w domowych jesiennych dekoracjach... To z pewnością nieodzowny znak, iż zmieniła się
nam już kolejna pora roku...

Dlatego z tej okazji - wykorzystując twórczy przekaz artystyczny dajemy możliwość stworzenia
przestrzennych trójwymiarowych modeli dyni. Szeroki dobór materiałów (także z recyklingu) i
kolorów daje możliwość tworzenia bez granic łącząc estetykę wykonania z innowacyjnymi
pomysłami.

II. CELE KONKURSU

1. Celem konkursu jest:

 Pobudzanie twórczej aktywności rękodzielniczej.
 Popularyzacja działań plastycznych, poszerzenie wiedzy z różnych technik plastycznych.
 Rozwijanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka do tworzenia prac przestrzennych.
 Przegląd prac oraz promocja dziecięcej twórczości i odkrywanie talentów rękodzielniczych dzieci i

młodzieży z różnych zakątków Gminy Wołczyn.

III. UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w konkursie biorą dzieci i młodzież z terenu gminy Wołczyn bez względu na narodowość.

2. Kategorie wiekowe:

 Przedszkola
 Uczniowie klas I - III
 Uczniowie klas IV - VI
 Uczniowie klas VII - VIII

IV. WARUNKI KONKURSU

1. Tematem konkursu „Jesienna Dynia” jest stworzenie pracy przestrzennej przedstawiającej dynię
sposób w kreatywny, nieprzeciętny i nieszablonowy. :)

2. Prace konkursowe muszą zachować formę przestrzenną (rzeźba), stojącą oraz trwałą.

3. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z dowolnych wybranych materiałów
(z uwzględnieniem materiałów pochodzących z recyklingu) zachowując wyżej wymienioną formę.



4. Praca konkursowe musi zachować wymiar od min. 25 cm do max 35 cm wysokości i szerokości.

5. Praca konkursowa musi zawierać swoją własną nazwę.

6. Praca nie może naruszać praw autorskich innych osób.

8. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

9. Otrzymane prace konkursowe po ich zakończonej wystawie pokonkursowej będą zwracane ich
autorom,

10. Organizator, zastrzega sobie prawo do ich publikowania prac.

11. Każda praca powinna zawierać metryczkę (załącznik nr 1) oraz RODO (załącznik nr 2).

V. KRYTERIA OCENY

1. Jury będzie oceniać pod względem:

 Zgodności z tematyką konkursu i wytycznymi niniejszego Regulaminu;
 Ogólne wrażenie estetyczne pracy;
 Użyte materiały oraz innowacyjne techniki tworzenia;
 Oryginalność pomysłu oraz sposób jego przedstawienia;

VI. TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 nieprzekraczanie
do dnia 10 października 2022 r. w sekretariacie Wołczyńskiego Ośrodka Kultury.

VII. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ORAZ NAGRODY

1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową.

2. Komisja konkursowa wyłoni trzy miejsca w każdej kategorii wiekowej. Organizator zastrzega sobie
prawo przyznania dodatkowych nagród i wyróżnień.

3. O rozstrzygnięciu konkursu i wręczeniu nagród organizator będzie informować telefonicznie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę rękodzielniczą.

3. Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w wystawie pokonkursowej w siedzibie Organizatora
oraz na jego stronie www i FB.

4. Uczestnicy przekazując prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.


