Regulamin Konkursu Plastycznego
z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej
pt. „Antyczne wazy – współczesne obrazy”
Zostań artystą zdobiąc starożytne naczynia scenami z życia w XXI w.

§ 1.
Organizator konkursu
Organizatorami Konkursu Plastycznego z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji
Gołuchowskiej, zwanego dalej konkursem, są: Samorząd Gminy Gołuchów, Gołuchowskie Centrum
Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie, Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów, Muzeum Narodowe w
Poznaniu oddział w Gołuchowie oraz Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

§ 2. Cel konkursu
Rada Gminy Gołuchów, Uchwałą Nr XXXIV/328/2017 z dnia 21 grudnia 2017r., ustanowiła Rok 2018
Rokiem Jubileuszu 125-lecia Ordynacji Gołuchowskiej. Organizacja konkursu jest jednym z działań
mających na celu zachowanie, upowszechnianie oraz szeroką popularyzację zapisów Ordynacji
Gołuchowskiej powołanej przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską w 1893r., i ich znaczenia dla
współczesnego wizerunku Gołuchowa w kraju i za granicą.
Wazy z kolekcji gołuchowskiej, przywiezione do Gołuchowa przez Izabellę z Czartoryskich Działyńską,
przedstawiają sceny z życia starożytnej Grecji, aby nawiązać do tematyki przedstawiania życia
codziennego na przedmiotach użytkowych ogłaszamy konkurs, którego celem jest zainicjowanie
artystycznej refleksji na temat życia w XXI w., widzianego oczami dziecka i zaprezentowanie tej
wizji w konturach wybranej wazy greckiej.
Ponadto, celem konkursu jest:
- poszerzanie wiedzy nt. życia i pasji kolekcjonerskiej Izabelli z Czartoryskich Działyńskiej w tym
również o Ordynacji Gołuchowskiej
- poszerzanie wiedzy dotyczącej starożytnych waz greckich
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
- wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej
- wyrabianie poczucia estetyki
- inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
- profilaktyka bezpiecznego spędzania czasu wolnego

§ 3. Uczestnicy
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Gołuchów.
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- Klasy I-III
- Klasy IV-V
3. Prace mają mieć charakter indywidualny.
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§4
Prace konkursowe
Warunkiem przestąpienia do konkursu jest opracowanie i przygotowanie pracy plastycznej w
formacie A3 (blok techniczny) – karta ze wzorem wazy do wyboru do odebrania w biurze
Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w Gołuchowie
Praca powinna obrazować życie w XXI w.
Praca może być wykonany dowolną techniką.
Praca musi być zaopatrzona w wypełnioną i podpisaną kartę opisu pracy wraz z
odpowiednimi zgodami i oświadczeniami wg Załącznik nr 1. Informacje te należy przykleić na
rewersie pracy.
Każdy uczestnik konkursu może przekazać jedną pracę, która nigdzie wcześniej nie była
publikowana.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego
uczestnika na nieodpłatną publikację jego wizerunku przez Organizatorów konkursu na
dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani terytorialnego.
Terminarz konkursowy:
- ogłoszenie konkursu – maj 2018r.
- składanie prac – 1 września – 15 października 2018r.
- ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu – listopad 2018r.
- wręczanie nagród i wystawa pokonkursowa – XIII Gołuchowski Jarmark Bożonarodzeniowy
– 9 grudnia 2018r.

8. Praca powinna być dostarczona do biura Gołuchowskiego Centrum Kultury „ZAMEK” w
Gołuchowie, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, w kopercie z dopiskiem „Konkurs Plastyczny
z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej”.

§5
Ocena prac konkursowych
1. Przebieg konkursu:
- prace konkursowe oceni specjalnie powołana Komisja Konkursowa,
- Komisja oceniać będzie: zgodność pracy z celem konkursu, zawartość merytoryczną,
kreatywność, oryginalność i pomysłowość, ogólną estetykę wykonania,
- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,
- Komisja Konkursowa przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii (w przypadku
wyrównanego poziomu prac Komisja zastrzega sobie inny sposób przyznania nagród),
- Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienia.
2. Autorzy wszystkich prac otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronach internetowych i profilu Fb
Organizatorów oraz przekazana do prasy lokalnej.
4. Nagrody dla laureatów zostaną wręczone podczas XIII Gołuchowskiego Jarmarku
Bożonarodzeniowego, w dniu 9 grudnia 2018 roku.
5. Regulamin wraz z oświadczeniami do pobrania na stronach internetowych i profilach Fb
Organizatorów.
6. Osobą do kontaktu jest Pani Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak, Gołuchowskie Centrum
Kultury „ZAMEK”, ul. Lipowa 1, 63-322 Gołuchów, tel. 62 7696977, mail:
gckzamek@goluchow.pl,
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§6
Uwagi końcowe
UWAGA! Organizatorzy ogłaszają konkursy w roku szkolnym 2017/2018 aby
zagwarantować uczestnikom czas na odpowiednie przygotowanie się. Przebieg konkursów
będzie miał miejsce w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach
wiekowych obowiązują wg stanu przynależności do poszczególnych klas w roku szkolnym
2018/2019.
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego regulaminu.
Uczestnikom konkursu nie przysługuje prawo odwołania od decyzji Komisji Konkursowej.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację prac
konkursowych.
Nadesłane prace stają się własnością Organizatorów.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez Komisję Konkursową.

Załącznik nr 1

Karta opisu pracy
Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w Konkursie Plastycznym
z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji Gołuchowskiej pt.
„Antyczne wazy – współczesne obrazy”
Zostań artystą zdobiąc starożytne naczynia scenami z życia w XXI w.

Dane dotyczące autora pracy (proszę wypełnić pismem drukowanym)
Imię i nazwisko
Wiek
Klasa
Tel. do rodzica/prawnego
opiekuna
Dane
szkoły, do
której autor
pracy
uczęszcza

nazwa
szkoły
ulica
kod pocztowy
i miejscowość

telefon
e-mail
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestnika konkursu.
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka ……………………………………………………………..
w Konkursie Plastycznym z okazji Jubileuszu 125-lecia ustanowienia Ordynacji
Gołuchowskiej pt. „Obrazy z życia w XXI w. na starożytnych wazach”
2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka do celów
związanych z jego udziałem w w/w Konkursie.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku dziecka przez
Organizatorów konkursu na dowolnych polach eksploatacji, bez ograniczenia czasowego ani
terytorialnego.
….........................................................................
Data i podpis rodzica

