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UCZESTNICY

KONKURSU

● Uczniowie szkółpodstawowych i szkół średnich.

● Podopieczni domów kultury, gminnych i miejskich

ośrodków kultury.

● Twórcy indywidualni.

CELE ● Doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży

w dziedzinie twórczości plastycznej.

● Integracja dzieci i młodzieży oraz wymiana doświadczeń

między instruktorami.

● Stworzenie możliwości prezentacji swoich prac oraz

konfrontacji dokonań młodych twórców.

KATEGORIE

WYKONAWCZE
KAT. 1

Klasy I-III

Szkoła Podstawowa

KAT. 2

Klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa

KAT. 3

Klasy VII-VIII

Szkoła Podstawowa

KAT. 4

Szkoła ponadpodstawowe

KONFRONTACJE

POWIATOWE
23 MARCA 2023 r.

godz. 9:00

Gminny Ośrodek Kultury w Babimoście,

ul. Gagarina 21, 66-110 Babimost

PRZEBIEG

KONFRONTACJI

● Wykonanie kreatywnej pracy plastycznej w siedzibie

Gminnego Ośrodka Kultury w Babimoście.
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● Uczestnik wykona 1 (jedną) pracę plastyczną na płótnie

z materiałów plastycznych udostępnionych przez

organizatora w technice dowolnej.

● Czas wykonania pracy dla Kat. 1 i Kat. 2 wynosi 2 godziny

zegarowe.

● Czas wykonania pracy dla Kat. 3 i Kat. 4 wynosi 3 godziny

zegarowe.

● Temat pracy: BOHATEROWIE KULTOWYCH

BAJEK DISNEYA.
● Praca musi być wykonana samodzielnie, bez pomocy osób

trzecich.

ETAP KONKURSU

ETAP I - ELIMINACJE

POWIATOWE
- Organizatorami są instytucje

z województwa Lubuskiego, które

zgłoszą swój akces do udziału w LKA

- PLASTYKA.

- Organizatorzy Etapu I

samodzielnie prowadzą nabór i

określają jego charakter oraz termin,

respektując regulamin LKA -

PLASTYKA.

- Pula miejsc w finale wojewódzkim:

4 Rada Artystyczna Etapu I

nominuje do Finału Wojewódzkiego

łącznie 4 wykonawców z pośród

wszystkich kat. wiekowych.

- Organizatorzy Etapu I przesyłają

skan protokołu konkursowego na

adres: sekretariatzok@zbaszynek.pl

do 17.04.2023 r.

- Zgłoszenia dokonywane

nominowanych uczestników

formularz on-line dostępny na

ETAP II - FINAŁ

WOJEWÓDZKI

- Finał wojewódzki.

- Organizator Zbąszynecki Ośrodek

Kultury.

- Do Finału Wojewódzkiego

kwalifikują się wykonawcy

nominowani przez Radę Artystyczną

podczas przeglądów Etapu I.
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stronie organizatora

www.zok.zbaszynek.pl w zakładce

LKA.

ZGŁOSZENIE ● Zgłoszenie uczestnictwa należy dokonać w

nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2023 r.

● Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie:

gok-babimost.pl w zakładce LKA.

● Warunkiem koniecznym przystąpienia do konfrontacji jest

dostarczenie w dniu konfrontacji podpisanej zgody

rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 1).

● Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na

adres: oksir_babimost@op.pl.

RADA

ARTYSTYCZNA

● Radę Artystyczną tworzą instruktorzy, artyści o wysokich

kwalifikacjach merytorycznych i pedagogicznych.

● Skład Komisji ustala Organizator.

● Oceny i decyzje Rady Artystycznej są ostateczne.

● Obrady Rady Artystycznej są tajne.

KRYTERIA OCENA ● Ocena poszczególnych prezentacji będzie dokonywana w

sposób opisowy.

● Ocenie podlegać będzie:

- Zgodność pracy z ogłoszonym tematem.

- Estetyka wykonanej pracy.

- Oryginalność i pomysłowość.

- Walory artystyczne (kompozycja, gama

kolorystyczna, technika wykonania itp.).

- Stopień umiejętności technicznych.

● Rada artystyczna przyznaje TYTUŁ LAUREATA oraz

ewentualne wyróżnienia uczestnikom.
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NAGRODY Organizator zapewnia nagrody i upominki rzeczowe.

POSTANOWIENIE

KOŃCOWE

● Koszty dojazdu oraz noclegi pokrywają uczestnicy na

własny koszt.

● Osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przybycia na

konkurs z opiekunem. Każdy opiekun ponosi

odpowiedzialność za swojego podopiecznego.

● Regulamin konkursu, link do Karty Zgłoszeń oraz ramowy

harmonogram konfrontacji - dostępne są

na stronie internetowej: gok-babimost.pl w zakładce

● Zapytania dotyczące konfrontacji prosimy kierować na

adres: oksir_babimost@op.pl

● Dodatkowe informacje pod numerem telefonu:

68 351 21 35

● Uczestnicy powinni być ubezpieczeni na czas pobytu

i przejazdu na Etap 1 - powiatowy. Ubezpieczenia dokonuje

uczestnik.

● Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP

i P.POŻ. podczas Finału Wojewódzkiego.

● Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość

informacji podanych w zgłoszeniach.

● Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

Etapu powiatowego Konfrontacji Lubuskich Plastyka w

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej oraz w

przypadku wprowadzenia obostrzeń w trakcie trwania

pandemii COVID-19 nałożonych przez RP

uniemożliwiających przeprowadzenie konfrontacji.

DANE

ADRESOWE

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Gagarina 21

66-110 Babimost
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