REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJA RODZINA CAŁY MÓJ ŚWIAT”
ORGANIZATOR
Prezydent Miasta Jaworzna przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Jaworznie
§1
Cel konkursu
Celem konkursu jest :
1) rozwijanie twórczości plastycznej oraz aktywności twórczej,
2) alternatywa wobec nudy, alkoholu i środków psychoaktywnych,
3) prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień,
4) kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
5) pobudzanie rozwoju dzieci.
§2
Temat konkursu
1. Temat konkursu: „MOJA RODZINA CAŁY MÓJ ŚWIAT”.
2. Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora.
3. Wymogi dotyczące prac:
a) prace należy wykonać samodzielnie,
b) prace należy wykonać w formie płaskiej z dowolnego materiału (papieru, koralików, sznurków
itp.) i w dowolnej technice (farby, kredki, pastele, wycinanka, wyklejanka, itp.),
c) format prac: maksymalnie A4, na odwrocie pracy należy wpisać: imię i nazwisko autora, wiek,
adres oraz telefon kontaktowy do opiekuna,
d) uczestnik konkursu może zgłosić 1 pracę.
4. Kryteria oceniania prac:
1) zgodność pracy z tematem,
2) pomysłowość, oryginalność, estetyka wykonania i wkład pracy,
3) różnorodność wykorzystanych materiałów,
4) ogólny wyraz artystyczny pracy.
§3
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).
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§4
Warunki uczestnictwa w konkursie
Przystąpienie do konkursu następuje poprzez dostarczenie prac do Organizatora konkursu.
Prace należy umieścić w zaklejonej kopercie, lub pudle i opisać w następujący sposób:
„Praca konkursowa złożona do konkursu pn. „MOJA RODZINA CAŁY MÓJ ŚWIAT”
Prace należy złożyć w kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Plac Górników 5 w nieprzekraczalnym
terminie do 31 sierpnia 2020 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2020 r.
§5
Informacje organizacyjne

1. Organizatorzy uhonorują wyróżnionych laureatów.
2. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora
danych osobowych na potrzeby konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nieodsyłania prac i bezpłatnego wykorzystywania prac
konkursowych w materiałach drukowanych i w środkach masowego przekazu.

Jaworzno, 8 lipca 2020 r.

