REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
#HEJTMINIE GRA
1. Organizator


Sztab

#5637,

Ośrodek

Miejsko-Gminny

Kultury

w

Białej

Piskiej,

ul. Władysława Sikorskiego 4, 12-230 Biała Piska; nr tel. (087) 4239 127,
e-mail: mgokbialapiska@onet.eu .

2. Cel
 Wsparcie akcji „Hejt mi nie gra” stworzonej przez Fundację Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy i Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama
Bodnara, a w tym roku realizowanej przez sztab #5637, podczas
organizowania 29. Finału WOŚP w Białej Piskiej.

 Uwrażliwienie lokalnej społeczności w temacie internetowego hejtu i mowy
nienawiści.

 Wzbudzenie poczucia solidarności wśród mieszkańców sprzeciwiających
się zjawisku hejtu.

 Zaangażowanie w promowanie akcji.
3. Termin i miejsce


18 stycznia 2021 – dostarczenie plakatów do SCK lub M-GOK.



22

stycznia

2021,

Sołeckie

Centrum

Kultury

w

Drygałach

–

rozstrzygnięcie konkursu.

4. Zasady uczestnictwa


Wykonanie plakatu pod hasłem #HEJTMINIEGRA.



Wymagany format pracy: A2 (420x59 mm).



Wykorzystanie w swojej pracy minimum 2 różnych technik plastycznych.



Samodzielne wykonanie pracy.



Dostarczenie pracy wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową do Sołeckiego

Centrum Kultury w Drygałach lub Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Białej Piskiej do 18 stycznia 2021.

5. Kategorie wiekowe


Do udziału w konkursie mogą zgłosić się: dzieci, młodzież, dorośli, szkoły
oraz grupy mieszane (np. rodzice + dzieci). Jury nagrody przyzna
w następujących kategoriach:
a) praca indywidualna,
b) praca grupowa.

6. Ocena


Jury wybierze zwycięzców podczas wydarzenia towarzyszącego 29. Finałowi
WOŚP, pt.: „Wielka Gra”, odbywającego się w Sołeckim Centrum Kultury
w Drygałach w dniu 22 stycznia 2021 roku.



Do kryteriów podlegających ocenie będą należały:
a) zgodność z tematem,
b) staranność wykonania,
c) innowacyjny pomysł,
d) wykorzystanie więcej niż jednej techniki plastycznej.



W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie pozwoli na stacjonarną
organizację konkursu, czy wydarzenia, podczas którego miałby się odbyć
zmieni on swoją formę na online. Osoba chcąca zgłosić swoje uczestnictwo
powinna wtedy wysłać kompletne zgłoszenie (karta zgłoszeniowa + zdjęcie
wykonanej pracy) na adres e-mail Organizatora podany w punkcie pierwszym.
W

tytule

wiadomości

#HEJTMINIEGRA”.

należy

wpisać:

„Konkurs

plastyczny

Organizator stworzy galerię prac konkursowych

na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, a zwycięzcę wybiorą internauci
za pomocą

oddawania

Like’ów.

Zwycięży

praca,

ich najwięcej.

7. Nagrody


Autorzy prac, które stanął na podium otrzymają nagrody.



Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

która

zgromadzi

