REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

pn. „Garwolin – moje piękne i czyste
miasto”
IV edycja Konkursu
§1
Cele i tematyka Konkursu
Celem konkursu jest edukacja proekologiczna i promowanie prawidłowej segregacji
odpadów w domach, szkołach, miejscach pracy w mieście Garwolinie - walka ze smogiem.
§2
Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta Garwolina i Firma EKO-LIDER Jarosław
Wyglądała, Lucin.
§3
Założenia organizacyjne
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie placówek oświatowych z terenu miasta
Garwolina. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli i szkół
w następujących kategoriach i formie:
1.
Przedszkolaki
2.
Uczniowie szkół podstawowych klasy 0-4
3.
Uczniowie szkół podstawowych klasy 5-8 oraz klasy III gimnazjum
Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, samodzielnymi, nigdzie
wcześniej niepublikowanymi. Dopuszcza się prace zbiorowe jedynie dla kategorii
przedszkolaków. Prace powinny być wykonane w następujących technikach plastycznych:
pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, kredki, wyklejanki na papierze typu brystol,
w formacie A3.
Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
1. Imię, nazwisko
2. Klasa/grupa
3. Nazwa i adres szkoły/przedszkola
4. Imię i nazwisko opiekuna ze szkoły/przedszkola wraz z jego telefonem kontaktowym
5. Do pracy winno być dołączone oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego każdego
uczestnika Konkursu
Temat prac powinien być zgodny z celami konkursu. Udział w Konkursie jest jednoznaczny
z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac na wystawach i ich
ewentualnego publikowania. Dane osobowe uczestników Konkursu pozyskane będą
wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Prace zgłoszone
do Konkursu nie będą zwracane autorom. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie
będą podlegały ocenie konkursowej.

§4
Ocena prac konkursowych
1.
Prace należy składać do 12 marca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Garwolina
przy ul. Staszica 15, z dopiskiem: Konkurs plastyczny. Szczegółowych informacji
dotyczących Konkursu udziela inspektor UM Garwolina – Tomasz Majczyna, tel. 516449002
2.
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
3.
Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:

umiejętność doboru tematu pracy,

samodzielność wykonania pracy,

jakość wykonania,

oryginalność i kreatywność.
4.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Nagrody
Organizator przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach

