
KonkursStrach
 na wróble na wesolo

Regulamin

 1. Organizatorem Konkursu jest Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 13 lat.

 4. Praca może być wykonana przez jedno lub więcej dzieci z pomocą rodziny. 

 5. Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) wypełnia pełnoletni członek - opiekun prawny.

 6. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszego własnoręcznie wykonanego stracha na wróble.

Warunki uczestnictwa:

 1. Osoba zgłaszająca pracę musi być osobą pełnoletnią.

 2. Przedmiotem pracy plastycznej ma być przestrzenny strach na wróble, wykonany dowolną techniką plastyczną, 

o wysokości 25 - 30 cm. 

 3. Praca plastyczna musi być przed dostarczeniem zapakowana w pudełko tak, aby nie uległa uszkodzeniu w transporcie.

 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1). Kartę wraz z podpisaną 

pracą należy dostarczyć do Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w terminie do 28.07.

 5. Każdy uczestnik - rodzina  może zgłosić tylko jedną pracę. 

Przebieg Konkursu:

 1. Konkurs odbywa się w 3 etapach:

 a. I etap - do 28.07 - przyjmowanie zgłoszeń oraz prac uczestników;

 b. II etap - 28.07 do 2.08 - ocenianie prac;

 c. III etap - 4.08 - oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej  www.rckp.krosno.pl

Zwycięzcy zostaną także poinformowani telefonicznie. 

 2. Wybór zwycięzców i nagrody.

W konkursie przyznana zostanie 1 nagroda główna oraz dodatkowe nagrody-niespodzianki dla wyróżnionych przez 

jury prac.

 3. Nagrodą główną jest trzydniowy pobyt autora zwycięskiej pracy i jego rodziny (razem  maksymalnie 4 osoby) w Krośnie 

podczas Karpackich Klimatów. Organizator opłaca koszty noclegu, wyżywienia oraz atrakcje regionu. Transport we 

własnym zakresie. 

 4. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca przewidziano nagrody rzeczowe. 

 5. Organizatorzy konkursu przewidują dodatkowe upominki  dla uczestników zabawy, których prace zostaną wyróżnione 

przez jury.

 6. Nagrody rzeczowe oraz dodatkowe upominki zostaną przesłane pocztą. 

Postanowienia końcowe

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w niniejszym regulaminie. Każda zmiana regulaminu będzie 

podana na stronie organizatora na stronie .www.rckp.krosno.pl
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