REGULAMIN KONKURSU
RZEŹBA Z DYNI
Organizator:
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Polna 4
76-010 Polanów
tel. 94 31 88 229, 519 195 841
www.pokis.polanow.pl
Cele konkursu:
1. Rozwijanie pasji i talentu w zakresie sztuk plastycznych.
2. Rozbudzenie wyobraźni i kreatywności.
3. Rozwijanie pasji i zainteresowań.
4. Promocja twórczości artystycznej mieszkańców gminy Polanów.
Adresaci konkursu.
Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Polanów. W konkursie mogą wziąć
udział osoby indywidualne, rodziny, rodzeństwo, grupa przyjaciół, która może
składać się maksymalnie z 3 osób.
Organizacja i warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie rzeźby z dyni.
Pierwsze skojarzenie to straszne lampiony w kształcie głów rzeźbione na
Halloween rodem z krajów anglojęzycznych. My liczymy, że wspniecie się
na wyżyny Waszej wyobraźni i stworzycie nowy twórczy akcent. Może
będzie to zoombie, potworny zwierzak, czarownica, wampir, pająk…
pomysłów jest wiele, a my wierzymy w Waszą kreatywność. Ale są pewne
warunki: rzeźba musi spełniać rolę lampionu, materiały do jej wykonania
muszą być naturalne, powinna zawierać pewien element grozy i być
stabilna.
2. Uczestnicy mogą złożyć tylko jedną pracę.
3. Prace należy dostarczyć osobiście do dnia 25 października 2021 r. do
Polanowskiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Polna 4.
4. Prace należy zaopatrzyć w metryczkę oraz kartę zgłoszeń zawierającą:
imię i nazwisko autora/autorów, adres szkoły/placówki lub zamieszkania, nr
telefonu.

5. Podział nagród: komisja wyłoni trzy miejsca. Przewiduje się nagrody
rzeczowe o wartości I m-ce 300 zł., II m-ce 200 zł., III m-ce 100 zł.
Jednakże komisja zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
6. O rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie
oraz za pomocą strony internetowej www.pokis.polanow.pl
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac.
Postanowienia końcowe.
1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów oraz na
publikację imienia i nazwiska.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator
konkursu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości przyznanych nagród z
powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń.

