Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
zaprasza do wzięcia udziału
w KONKURSIE PLASTYCZNYM „EKO-gwiazdka”
w ramach projektu „Eko-kulturalni”- plener, konkurs i warsztaty upcyklingu”
dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
REGULAMIN
CEL KONKURSU
Celem konkursu jest ożywienie zainteresowania polską tradycją ludową związaną ze świętami Bożego Narodzenia
poprzez plastykę obrzędową, a także rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie
rodzinnego spędzania wolnego czasu.
Istotne jest przy tym wykorzystanie materiałów naturalnych i surowców wtórnych zgodne z ideą upcyklingu,
polegającego na przekształcaniu niepotrzebnych przedmiotów i materiałów w coś wartościowego
i
funkcjonalnego.
WARUNKI UCZESTNICTWA
 W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa podlaskiego.
 Przyjmowane będą prace INDYWIDUALNE w dwóch kategoriach:
- GWIAZDA wieńcząca choinkę oraz GWIAZDKI do zawieszenia na choince, w zestawach min. 5 sztuk
 Prace powinny być wykonane z surowców wtórnych tj. papier, plastik, metal, materiały naturalne, takie
jak; trzcina, słoma, pestki, kora, a także z niepotrzebnych przedmiotów
lub ich fragmentów.
 Prace powinny być opatrzone metryczką z następującymi danymi:
- imię i nazwisko, wiek autora/autorów
- telefon kontaktowy, e-mail
- klasa, nazwa szkoły/ placówki, mail
Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.
INFORMACJE OGÓLNE










Prace należy dostarczyć do Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Galeria „SPODKI”,
ul. św. Rocha 14 w dniach 4 i 5 grudnia 2017r. /poniedziałek, wtorek/ w godz: 10.00-18.00
Organizator powoła Jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach wiekowych: 7- 11
lat, 12-15 lat, powyżej 16 lat
Organizator przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wręczenie nagród, otwarcie wystawy odbędzie się 11 grudnia 2017r., o godz. 11.00 w Spodkach
WOAK, ul. św. Rocha 14.
Zapraszamy osoby nagrodzone i wyróżnione, listę opublikujemy na stronie internetowej
www.woak.bialystok.pl 7 grudnia 2017 r.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikacji danych osobowych uczestników konkursu (imię,
nazwisko, miejscowość, wiek, nazwę i adres szkoły).
Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w
tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku
elektronicznym.
Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Podczas uroczystości będzie można zobaczyć wystawę nadesłanych prac, prezentację z przebiegu projektu
„Eko-kulturalni” oraz uczestniczyć w zabawach animacyjnych z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Szczegółowe informacje
tel. 85 740 37 15
Koordynatorzy:
Dział Sztuk Plastycznych: Krystyna Kunicka, Lila Wyszkowska

