Szprotawa 2017-03-02

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Pisanka”
1. Organizatorem konkursu jest Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szprotawie ul. Sobieskiego 69
67-300 Szprotawa.
2. Konkurs trwa od 06 marca 2017 r. do 12 kwietnia 2017 r.
3. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych szkół i przedszkoli.
4. Konkurs ma charakter indywidualny.
5. Regulamin Konkursu – określający zasady i warunki uczestnictwa w konkursie, prawa i obowiązki
Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników – jest wiążący dla Organizatora i Uczestników.
6. Uczestnicy konkursu są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie. W
przypadku stwierdzenia naruszenia regulaminu przez Uczestnika, Organizator jest uprawniony do
wykluczenia uczestnika z udziału w Konkursie.
7. Zawarte w regulaminie postanowienia mają charakter publicznego przyrzeczenia Organizatora w rozumieniu
art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi
zmianami), (zwana dalej „ustawa Kodeks Cywilny”).
8. Poza postanowieniami zawartymi w regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w
sprawie konkursu, pochodzące od Organizatora.
9. Cel konkursu: zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją Wielkanocną związaną z pisankami, rozwój
zainteresowań plastycznych.
10. Grupy wiekowe, w jakich prowadzony jest konkurs:
I grupa – przedszkole, II grupa – szkoła podstawowa klasy I-III, III grupa – szkoła podstawowa IV-VI, IV grupa –
gimnazjum
11. Tematyka prac powinna odzwierciedlić hasło konkursowe.
12. Formy prac: Praca plastyczna: techniki płaskie np.: farby, kredki, wyklejanka, itp. Format pracy – papier A4.
13. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
14. Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie do dnia 12 kwietnia 2017 r. prawidłowo opisanych prac
konkursowych: 1).Prace należy podpisać na odwrocie, 2). Opis powinien zawierać następujące dane autorów
prac: imię i nazwisko, nazwa i adres placówki oświatowej, do której uczestnik uczęszcza (szkoła, klasa) tytuł
pracy, dane opiekuna /nauczyciela (imię i nazwisko).
15. Powyższe dane będą wykorzystane wyłącznie do celów Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 27.08.1997 r. (Dz. U. nr 133 poz.883 z późn. zmianami).
16. Prace należy przesłać bezpośrednio na adres Organizatora: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul.
Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa z dopiskiem „Konkurs – PISANKA”, lub przynieść osobiście do placówki. O
zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
17. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wybierze spośród zgłoszonych do konkursu prac po 3
finałowe prace w każdej z grup. Przewiduje się przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii.
18. Lista osób, które zostały laureatami konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora
http://soswszprotawa.powiatzaganski.pl/
19. Wszyscy finaliści otrzymają pisemną informację o wynikach konkursu. Nagrodzone prace zostaną
wyeksponowane na stronie internetowej Organizatora.
20. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego publicznego wykorzystania prac konkursowych, czyli
publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnienie w taki sposób, aby
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (strona internetowa
Organizatora).

