
                                                                                                                              
   
 
 
 
 
 
ORGANIZATOR 
Gminny Ośrodek  Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie. 
 

R E G U L A M I N 
CEL KONKURSU 
- doskonalenie umiejętności plastycznych  i wyrobienie wyobraźni artystycznej, 
- wyćwiczenie sprawnego posługiwania się nowoczesną techniką informatyczną, 
- stworzenie uczniom  możliwości współzawodnictwa oraz prezentacji informatycznych dokonań. 
UCZESTNICTWO W  KONKURSIE 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas od IV-VIII i klas III gimnazjum powiatu jasielskiego. 
Termin nadsyłania prac do  15.03.2019 r.  na adres :  Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie, 
38-242 Skołyszyn 283                                                            
ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 
- praca na konkurs musi być wykonana samodzielnie w  dowolnym programie graficznym, 
- praca powinna być dostarczona w formie wydruku kolorowego  na papierze formatu A4 i dodatkowo 
  w  formie elektronicznej - płyta  z plikiem graficznym w formacie BMP, GIF, JPEG. W razie potrzeby  
  może być on  skompresowany w znanych  formatach np. rar, zip, 
- każda praca oraz płyta  powinna zawierać dokładne dane o autorze tj. imię, nazwisko, adres szkoły, telefon, 
  wiek, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Do pracy prosimy dołączyć oświadczenie – załącznik nr 1. 
TEMATYKA  PRAC  

Temat tegorocznej edycji konkursu: ”Widok z mojego okna”.  
NAGRODY 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Komisja może przyznać nagrodę specjalną 
dla jednego uczestnika. 
OCENA PRAC 
Komisja konkursowa oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
- walory plastyczne pracy (kompozycja, przestrzeń, barwa), 
- zgodność z tematem, 
- twórcze podejście do zadania plastycznego (pomysłowość, oryginalność), 
- samodzielność, 
- znajomość i umiejętność wykorzystania narzędzi programów graficznych, 
- estetyka wykonania. 
Prace ocenione będą w dwóch  kategoriach  wiekowych: 
- klasy od IV – VI 
- klasy od VII – VIII i klasa III gimnazjum 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
- prace wystawione będą w  sali wystawowej GOKiCz w Skołyszynie, 
- nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej GOKiCz (www.gokicz.skolyszyn.pl) oraz na fanpage 
  GOKiCz (facebook), 
- uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z wernisażem wystawy oraz wręczeniem nagród i wyróżnień 
  odbędzie się w budynku GOKiCz (38-242 Skołyszyn 283), 
- o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie, 
- biuro organizacyjne: tel. 13/4491017, e-mail gok@skolyszyn.pl. 
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