Regulamin V Konkursu Plastycznego „Śladami Mistrzów – Rene Magritte”, Czerwonak 2017.
1. Organizatorem V Konkursu Plastycznego „Śladami Mistrzów” jest Gminny Ośrodek Kultury
Sokół, ul. Gdyńska 47, 62-004 Czerwonak.
2. Temat pracy konkursowej będzie odnosił się do współczesnego życia, a zarazem nawiązywał do
twórczości Rene Magritte'a. Jego dorobek, styl i technika malarska zostaną omówione i
zaprezentowane uczestnikom podczas prezentacji poprzedzającej zmagania konkursowe.
3. Zasięg konkursu obejmuje obszar gminy Czerwonak oraz sąsiadujących z nią gmin powiatu
poznańskiego (Murowana Goślina, Pobiedziska, Swarzędz, Suchy Las).
4. Konkurs przeprowadzany jest w formie bezpośredniej rywalizacji uczniów starszych klas szkół
podstawowych i gimnazjów. Praca malarska będzie wykonywana w Klubie „Jutrzenka”
(filii organizatora) w Kicinie, ul. Nowe Osiedle 2, w czasie trwania konkursu.
5. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach:
a. szkoła podstawowa kl. IV-VI,
b. gimnazjum.
6. Każda jednostka zgłaszająca: szkoła lub biblioteka, może zgłosić 2 osoby (bez względu na
kategorie wiekowe).
7. Opiekunowie zgłaszają uczestników konkursu na Kartach Zgłoszeń (jedna karta dla jednego
uczestnika). Ilość osób uczestniczących w konkursie jest ograniczona, w związku z tym liczy
się kolejność zgłoszeń.
8. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na fotografowanie i
publikowanie wizerunku uczestników oraz ich prac na stronie internetowej organizatora.
9. Nieprzekraczalny termin zgłaszania uczestników: 18.04.2017 r. osobiście w biurze GOK Sokół
w godz. 8.00 - 16.00 lub za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej: sekretariat@goksokol.pl.
10. Termin Konkursu 26. 04. 2017 r.
11. Otwarcie Konkursu o godz. 9.00 w głównej sali Klubu „Jutrzenka” w Kicinie, zmagania
konkursowe od godz. 9.30 - 12.30 w sali lub w plenerze w bezpośrednim sąsiedztwie Ośrodka.
12. Uczestnicy poznają temat pracy malarskiej V Konkursu Plastycznego „Śladami Mistrzów”
dopiero po otwarciu konkursu.
13. Po rozpoczęciu i ogłoszeniu tematu konkursu opiekunowie nie mogą kontaktować się z
uczestnikami konkursu, organizator zapewni im osobne pomieszczenie.
14. Podczas pracy uczestnicy konkursu znajdują się pod opieką instruktorów GOK Sokół.
15. Organizator zapewnia uczestnikom wszystkie niezbędne materiały malarskie: farby akrylowe,
palety, pędzle, podobrazia, itp. Uczestnicy mogą we własnym zakresie przywieźć własne pędzle
lub inne narzędzia. Prosimy także o zabranie odpowiedniej odzieży ochronnej.
16. O godz.12.30 Jury Konkursu przystąpi do oceny prac, ok. godz.13.30 nastąpi ogłoszenie
wyników V Konkursu Plastycznego „Śladami Mistrzów”.
17. Zwycięskie prace zostaną nagrodzone w poszczególnych kategoriach wiekowych.
18. Wszystkie prace powstałe w wyniku konkursu będą prezentowane na wystawie pokonkursowej
w siedzibie GOK Sokół.
19. Prace wykonane przez uczestników przechodzą na własność Organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

