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Pobórka Wielka, 20.02.2020 r.

REGULAMIN KONKURSU NA „KARTKĘ WIELKANOCNĄ”
1. Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią z siedzibą
w Pobórce Wielkiej 25; 89-340 Białośliwie.
2. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3. Patronat honorowy nad konkursem objął Burmistrz Wyrzyska.

2. Adresaci konkursu
Konkurs adresowany jest dla dzieci i młodzieży zamieszkujących na obszarach wiejskich powiatu pilskiego,
tj. gmin: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydłowo, Ujście, Wyrzysk i Wysoka.

3. Cele konkursu


rozbudzenie zainteresowania przemijającym zwyczajem obdarowywania się życzeniami na
pocztówkach świątecznych;



popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych obszaru historycznej
Krajny związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;



integracja społeczności lokalnej;



stworzenie okazji do zaprezentowania zdolności artystycznych dzieci zamieszkujących na obszarze
wiejskim powiatu pilskiego;
aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki artystycznej.



4. Kategorie konkursowe
Konkurs przeznaczony jest:
- dla dzieci do lat 9 (rocznik 2011 i młodsze) zamieszkujących obszary wiejskie powiatu pilskiego.
- dla młodzieży od lat 10 do lat 15 (rocznik 2010 do 2005) zamieszkujących obszary wiejskie powiatu
pilskiego.
Jeden uczestnik może zgłosić jedną „Kartkę Wielkanocną”

5. Warunki uczestnictwa






każdy uczestnik może złożyć 1 pracę (Kartkę Wielkanocną) wykonaną samodzielnie;
prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie przedstawianymi, złożenie
pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tym fakcie;
technika wykonania kartki dowolna dopuszczona tylko TECHNIKA PŁASKA! (Bez elementów
wystających) -umożliwiająca skanowanie projektu Wymagany format to A5 (1/2 formatu A4).
Do każdej pracy musi być dołączona karta zgłoszeniowa (w razie osoby niepełnoletniej podpisane
przez rodzica bądź opiekuna) - wzór zgłoszenia w załączniku
prace konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu
konkursu), należy składać od 26 lutego do 16 marca 2020 r. do biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania Krajna nad Notecią pod adresem: Pobórka Wielka 25, 89-340 Białośliwie od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub poczta tradycyjną, liczy się data stempla pocztowego
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wysłane najpóźniej dnia 16 marca 2020 r. Nadesłane prace należy odpowiednio zabezpieczyć,
ponieważ organizator nie odpowiada za powstałe uszkodzenia.
udział w konkursie jest bezpłatny

6. Ocena i nagrody
Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrektora biura LGD.
Ocenie prac podlegać będzie:
 zgodność z regulaminem konkursu,
 pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu,
 dobór materiałów i elementów zdobniczych,
 samodzielność i estetyka wykonania.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas wydarzenia „Wielkanoc na Krajnie”, które odbędzie się 5
kwietnia 2020 r. w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią. W ten dzień odbędzie się wystawa
zgłoszonych prac do konkursu.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Postanowienia końcowe
Nadesłanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wystawienie przesłanych prac w Muzeum
Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią podczas imprezy „Wielkanoc na Krajnie”. Uczestnik konkursu
wyraża zgodę na umieszczenie fotografii swoich prac na stronie internetowej, Facebook-u, prasie i innych
publikacjach.
Organizator zastrzega, że prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
Prace zostaną wykorzystane w roku następnym jako życzenia Wielkanocne dla zaprzyjaźnionych
instytucji.
Organizator na kartce umieści informację, że praca została wykonana w ramach konkursu na „Kartkę
Wielkanocną” w roku 2020.
Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego
zakończenia.
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