Regulamin Powiatowego Konkursu Plastycznego
„Powiat moim domem”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Osób
Uzdolnionych Artystycznie „Talent”.
2. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę technika dowolną
pt. „Powiat moim domem”.
3. Celem konkursu jest stworzenie pracy ukazującej oczami dzieci miejsc związanych
z powiatem; ich ulubionych miejsc w swoim otoczeniu oraz to co zmieniłyby
gdyby miały na to wpływ.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku od 3 do 12 lat zgłoszonych przez
instytucje naszego powiatu takie jak: Przedszkola, Szkoły Podstawowe, Oddziały
Szkolne, Domy Kultury, Świetlice, Kluby, Placówki Oświatowo- Wychowawcze itp.
5. Uczestnicy konkursu będą podzieleni na 4 kategorie wiekowe:


3-4 latki



5-6 latki



7-9 latki



10-12 latki.

6. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi własnoręcznie
przez dzieci.
7. Komisja konkursowa będzie oceniać prace pod względem właściwego ujęcia
tematu, kompozycji, kreatywności i estetyki prac plastycznych.
8. Prace przechodzą na własność organizatora.

9. Warunki konkursu:
1. Termin nadsyłania prac: do 9 czerwca 2017r. (decyduje data wpływu). Prace
otrzymane po terminie zostaną pozostawione bez rozstrzygnięcia.
2. Prace należy złożyć w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 2 w Kluczborku
przesłać na adres:
Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Cz. Janczarskiego
ul. Norwida 19
46-203 Kluczbork
Z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Powiat moim domem”
3. Technika wykonania dowolna- prace płaskie.
4. Format pracy A4 - A3
5. Do każdej nadesłanej pracy na odwrocie musi być dołączona karta informacyjna
(załącznik numer 1).
6. Wyniki konkursu oraz termin i miejsce wręczenia nagród zostaną opublikowane na
stronie internetowej 19 czerwca 2016r. Ponadto każda placówka zostanie
poinformowana telefoniczne w przypadku nagrodzenia wychowanka.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac i promocji na

stronach internetowych w celach propagowania idei konkursu.
8.

Prace niespełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane.

9. Prosimy nie rolować i nie składać prac plastycznych.
10. Komisja konkursowa wyłoni I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej, które
zostaną nagrodzone.
11. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione osobom trzecim.
13. Biorąc

udział

w

konkursie

uczestnik

akceptuje

jego

nieregulaminowe nie będą podlegały ocenie.
14. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

regulamin.

Prace

Załącznik numer 1
Karta informacyjna.

Imię i nazwisko dziecka:
Wiek dziecka:
Adres placówki:
Numer telefonu placówki:
Imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna:
1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą
udostępnione osobom trzecim.
3. Praca nadesłana na konkurs przechodzi na własność organizatora.
4. Zwycięska praca będzie wykorzystana do celów promocyjnych i statutowych
Stowarzyszenia.

............................................................
(podpis osoby zgłaszającej)

