REGULAMIN GMINNEGO
KONKURSU PLASTYCZNEGO
I EDYCJA

ORGANIZATOR

Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus oraz Parafia Rydzyna

TEMATYKA KONKURSU ORAZ KATEGORIE WIEKOWE
„Mój ulubiony Święty i jego życie”
1. Oddziały przedszkolne
2. Klasy I-III szkoły podstawowej
„Święty Jukundus i jego czasy”
3. Klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne
4. Szkoły średnie oraz szkoły branżowe
5. Osoby dorosłe powyżej 18-tego roku życia
UCZESTNICY
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Rydzyna.
Dzieci oraz młodzież uczęszczająca do przedszkoli, szkół podstawowych,
placówek opiekuńczo – wychowawczych, placówek kulturalnych.
CEL KONKURSU
Rozwijanie zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży
-

poznanie życia i męczeńskiej śmierci świętego Jukundusa
osoby święte jako wzór do naśladowania w życiu codziennym

FORMAT, TECHNIKI
Format prac A3 ( 297/420mm - duża kartka bloku rysunkowego)
lub forma przestrzenna o wymiarach nieprzekraczających 300x300x300mm
Techniki malarskie, graficzne, rysunkowe
Techniki własne i mieszane: haft, rzeźba, tkanina, szydełko, witraż itp.
Prosimy nie oprawiać prac oraz nie używać materiałów sypkich (kasza, makaron,
ryż itp.)
www.jukundus.pl

OPIS PRACY
Każda praca musi posiadać przyklejoną z tyłu pracy metryczkę zawierającą:
-

Imię i nazwisko
Wiek, klasa
Temat pracy
Adres domowy ( telefon rodziców)
Adres placówki rekomendującej pracę

TERMIN
Prace należy dostarczyć do dnia 29.04.2018 do zakrystii kościoła parafialnego
NAGRODY
Jury konkursowe przyzna po 3 nagrody ( I, II, III miejsce) w każdym bloku
tematycznym i kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.
Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.
Kategorie wiekowe:
1.
2.
3.
4.
5.

Oddziały przedszkolne
Klasy I-III szkoły podstawowej
Klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne
Szkoły średnie oraz szkoły branżowe
Osoby dorosłe powyżej 18-tego roku życia

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Podsumowanie konkursu nastąpi 27.05.2018 podczas festynu Świętego Jukundusa
zorganizowanego przez Rydzyńskie Stowarzyszenie Jukundus. Laureaci konkursu
zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie podsumowania konkursu.
Wyniki konkursu opublikowane będą na facebook i stronie stowarzyszenia
www.jukundus.pl oraz parafii www.parafiarydzyna.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania oraz publikacji prac, a także
wykorzystania danych osobowych autorów prac. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu.
Szczegółowych informacji o konkursie udziela
p.Agnieszka Ogonowska nr tel. 697-373-343

Prace niezgodne z wymogami (tematyka, format, brak danych osobowych) nie będą
brały udziału w konkursie.
www.jukundus.pl

I EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO ŚWIĘTEGO JUKUNDUSA
Lp.

Dane autora pracy

1.

Imię

2.

Nazwisko

3.

Wiek

4.

Adres domowy

5.

Nr telefonu

6.

Klasa

7.

Adres szkoły /
placówki oświatowej

8.

Temat pracy

www.jukundus.pl

