REGULAMIN
Konkursu Plastyczno - Literackiego
„ZIEMIA PRZEMĘCKA LEGENDAMI OWIANA”.
1. Organizator
Gminny Ośrodek Kultury w Przemęcie
ul. Jagiellońska 8,
64-234 Przemęt
tel.(0-65) 549-60-71, wew.49
Patronat nad konkursem objęła Wójt Gminy Przemęt Pani Dorota Gorzelniak.
2. Cele
- poznanie legend związanych z Ziemią Przemęcką,
- popularyzacja historii najbliższego regionu,
- zainteresowanie młodzieży poszukiwaniem nie spisanych wcześniej legend, starych przekazów
dotyczących Ziemi Przemęckiej,
- pobudzanie i rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej wśród dzieci i młodzieży,
- budowanie i wzmacnianie więzi między pokoleniami poprzez poszukiwanie informacji u osób starszych,
- budowanie więzi młodych ludzi z miejscem ich pochodzenia oraz dziedzictwem kulturowym.
3. Terminy
Prace należy dostarczyć na adres organizatora najpóźniej do dnia 19 lutego 2010 r.
O wynikach konkursu organizator poinformuje uczestników z odpowiedni wyprzedzeniem.
4. Jury powołane przez Organizatora oceni prace w 6 kategoriach:
- prace plastyczne
a) klasy 6 szkoły podstawowej, (osoby, które ukończyły 13 lat)
b) gimnazjum,
c) ponadgimnazjalne, (osoby do 19 roku życia)
- prace plastyczno-litertackie
a) klasy 6 szkoły podstawowej, (osoby, które ukończyły 13 lat)
b) gimnazjum,
c) ponadgimnazjalne, (osoby do 19 roku życia)

W każdej z kategorii przyznane zostaną trzy nagrody – pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W sumie więc
przyznanych zostanie 18 nagród. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowych wyróżnień.
Uwaga! Organizator przewiduje specjalne wyróżnienia dla twórców spisanych legend – przekazów seniorów
rodów.
5. Wymagania techniczne prac
Format pracy plastycznej: maksymalnie A3.
Prace mogą być wykonywane w różnych technikach także techniki łączone.
Prace muszą dokładnie opisane na odwrocie (prawidłowo opisana praca powinna zawierać: imię nazwisko,
wiek, klasę, pieczęć szkoły, tytuł legendy oraz imię i nazwisko opiekun ).
6. Ocena prac
Prace oceniane będą przez jury powołane przez Organizatora. W ocenie brane pod uwagę będą:
- zgodność z tematem konkursu,
- walory artystyczne,
- kreatywność i pomysł,
- estetyka wykonania.
7. W załączniku nr 2 przesyłamy zbiór legend związanych z Gminą Przemęt i okolicami na podstawie, których
uczniowie będą tworzyć konkursowe prace plastyczne. Prosimy o zapoznanie uczniów z treścią legend.
Zachęcamy do ich wspólnego czytania podczas zajęć.
Uwaga!
8. Zachęcamy do samodzielnego poszukiwania i spisywania nieznanych dotąd i niepublikowanych legend, opowiadań, przekazów seniorów rodzin itp. Wszystkie spisane w ten sposób
nieznane legendy i podania zostaną wyróżnione – nagrodzone. Legendę należy również
zilustrować. Wymagania jak w punkcie 5.
9. Zwycięzcy konkursu będą współredagować książkę zawierającą legendy Ziemi Przemęckiej wraz
z ilustracjami będącymi efektem tego konkursu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach Gminnego Ośrodka
Kultury w Przemęcie oraz do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac w wydawnictwach lub na
stronie internetowej (z zaznaczeniem nazwiska autora oraz szkoły).
11. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

