Regulamin konkursu na "NAJŁADNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ" organizowanego przez Gminne Centrum Kultury i Biolioteka oraz Parafię
 św. Barbary w Płośnicy
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1. Celem konkursu jest:
- popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych
z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą,
- popularyzacja sztuki i rękodzieła w twórczości dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy wielkanocnej w obrzędowości
ludowej,
- integracja społeczności lokalnej,
- promocja dorobku kulturowego gminy.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych.
3. Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu w następujących kategoriach:
- uczniowie szkół podstawowych kl. I-III,
- uczniowie szkół podstawowych kl. IV-VII,
- uczniowie gimnazjum,
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych,
- dorośli.
4. Zasady uczestnictwa w konkursie:
- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie tradycyjnej plamy wielkanocnej
z materiałów naturalnych (żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki,
bibuła itp.) Uwaga: fabrycznie wyprodukowane, gotowe palmy oraz palmy
zawierające większość sztucznych elementów nie będą brane pod uwagę, przy ocenie
w ramach konkursu,
- maksymalna wysokość palmy może wynosić 150cm,
- każda palma zgłoszona do konkursu musi być oznaczona trwałą karteczką z imieniem
 i nazwiskiem, mocno przytwierdzoną do palmy,
- palmę wraz z kartą zgłoszenia należy składać do 16 marca 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury
 i Biblioteka w Płośnicy.
5. Kryteria oceny prac konkursowych, którymi będzie kierować się Komisja Konkursowa:
- ogólne wrażenie artystyczne,
- estetyka i staranność wykonania pracy,
- pomysłowość i oryginalność pracy (forma, technika, kompozycja, instalacja),
- trwałość pracy, różnorodność, skala i bogactwo użytych materiałów.
6. Nagrody za prace indywidualne przyznane będą za zajęcie I, II, II miejsca w poszczególnych kategoriach. 
7. Dane osobowe uczestników konkursu pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie
będą udostępnione osobom trzecim.
8. Zgłoszenie/przekazanie pracy na konkurs oznacza akceptację niniejszego Regulaminu
Konkursu przez uczestników i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli
prowadzących oraz zgodę na umieszczenie informacji o uczestnikach i zwycięzcach
konkursu wraz ze zdjęciami prac konkursowych na w/w stronach internetowych
Organizatora.
9. Zgłoszenie/przekazanie pracy na Konkurs oznacza zgodę na przetwarzanie danych
osobowych autora prac i ich przedstawicieli ustawowych - zgodnie z przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 133
poz. 883 ze zm.).
10. Rozstrzygnięcie  konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się 25 marca 2018 r., w Kościele Św. Barbary o godz. 11:00.



