
REGULAMIN KONKURSU NA LAMPION BOŻONARODZENIOWY.

1.  Organizatorem  konkursu  na  lampion  bożonarodzeniowy  jest  Mieroszowskie
Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, 58-350 w Mieroszowie

2.  Tematyką  konkursu  jest  wykonanie  najpiękniejszego  lampionu
bożonarodzeniowego w formie przestrzennej.

3. Celem konkursu jest:
- rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności;
- pobudzenie twórczej wyobraźni;
- rozwijanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi;
- promowanie osiągnięć osób uzdolnionych plastycznie;
- uwrażliwienie na tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

W pracach mogą być zastosowane różnorodne materiały naturalne i  sztuczne
(papier, folia, drewno, metal, glina i itp.), ważne, żeby lampion świecił.

4.  Prace  konkursowe przyjmowane  będą  do dnia  12 grudnia  2022 r.  w  siedzibie
Mieroszowskiego Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 w Mieroszowie.

5. Prace ocenione zostaną przez specjalne jury, ogłoszenie wyników konkursu nastąpi
podczas  „Jarmarku  bożonarodzeniowego”,  który  odbędzie  się  16  grudnia
w mieroszowskim Rynku.

6. Na konkurs można zgłaszać tylko własnoręcznie wykonane przez uczestników
lampiony.  Lampiony gotowe, zakupione w sklepie, a jedynie przyozdobione nie
będą oceniane. Wielkość lampionu jest dowolna.

7.  Każdy  z  uczestników  może  zgłosić  do  konkursu  maksymalni  jedną  pracę,
wykonaną indywidualnie lub grupowo.

8. Do każdej pracy musi być dołączona fiszka z następującymi informacjami:
- imię i nazwisko wykonawcy/ów;
- wiek autora/ów
- numer telefonu do kontaktu

9. Kryteria oceny:
- zgodność pracy z tematem;



- samodzielność wykonania;
- jakość i estetyka wykonania;
- pomysłowość, oryginalność pomysłu;
- walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania, estetyka
wykonania;
- samodzielność wykonania;
- indywidualne podejście do tematu;
- umiejętne zastosowanie wybranej techniki.

10. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną podczas odbywającego się 16 grudnia
„Jarmarku bożonarodzeniowego” w Rynku w Mieroszowie.

11. Uczestnictwo w konkursie oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, w tym wizerunku, przez Mieroszowskie Centrum Kultury oraz zgodę na
bezpłatne  utrwalanie,  przechowywanie  i  rozpowszechnianie  wizerunku  przez
Organizatora na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych.

12.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  interpretacji  oraz  wprowadzenia
zmian w regulaminie. 


