S t o w a rz y s z eni e Lo ka l n a G ru p a Dz i a ła ni a

CZARNOZIEM NA SOLI
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 133A/106
tel./fax (052) 357 71 12
lgdczarnoziemnasoli@wp.pl

REGULAMIN KONKURSU NA
NAJLEPSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

I. Organizator
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu,
ul. Poznańska 133A lok. 106, 88-100 Inowrocław.

II. Cel konkursu
 Popularyzacja tradycji ludowych dotyczących twórczości artystycznej.
 Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
 Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych osób należących
do Sołectw, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszeń z obszaru Lokalnej
Strategii Rozwoju
 Promocja walorów wsi polskiej.
 Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec tradycji
kulturowej.

III.

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział osoby należące do Sołectw, Kół Gospodyń
Wiejskich oraz Stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju
2. Uczestnik konkursu ( Sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenie) zgłasza
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jedną samodzielnie wykonaną pracę.
3. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę z następującymi informacjami: nazwa
instytucji, adres i nr tel. kontaktowego.
4. Ozdobę świąteczną należy dostarczyć do 7 kwietnia 2015 r.
w godzinach 8:00 – 15:30, do Biura Stowarzyszenia LGD Czarnoziem na Soli
w Inowrocławiu przy ulicy Poznańskiej 133a lok.106.
5. Prace niedostarczone w wymaganym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
6. Technika wykonania prac jest dowolna. Wielkość pracy nie może przekraczać
0,5m x 0,5m x 05m.
7. Prace należy odebrać do dnia 9 kwietnia 2015 r. w godzinach 8:00 – 15:30
w

Biurze

Stowarzyszenia

LGD

Czarnoziem

na

Soli

w

Inowrocławiu.

Za nieodebrane prace w wyznaczonym terminie organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności.

IV.

Ocena konkursowa

1. Kryteria oceny:
 ogólne wrażenie artystyczne,
 oryginalność wykonania,
 motywy regionalne,
 wkład pracy,
 walory plastyczne, wykorzystanie materiałów (kompozycja, kolorystyka, dodatki),
 estetyka wykonania,
 zgodność pracy z tematem konkursowym,
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2. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
3. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace.
4. Prace niezgodne z regulaminem konkursu nie będą oceniane.
V. Rozstrzygnięcie konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników odbędzie się w Biurze
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli ul. Poznańska
133a/106 w Inowrocławiu dnia 8 kwietnia 2015 r., o godzinie 13:00.

2. Wyniki konkursu zawierające dane nagrodzonych autorów zostaną podane
do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.czarnoziemnasoli.pl.

Informacje związane z konkursem można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD
Czarnoziem na Soli lub pod numerem telefonu: (052) 357 71 12.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!
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