I KONKURS PLASTYCZNY 2020
„Gwiazdka dla Przyjaciela”
I edycja konkursu plastycznego
dla uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych
pod patronatem Katarzyny Kondziołki Burmistrza Zawichostu
REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście
II. CELE KONKURSU
1. Podkreślenie znaczenia przyjaźni i empatii wśród dzieci.
2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego
zaangażowania w różne formy pomocy.
3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości etycznych takich jak: dobroczynność,
szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi.
4. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci.
III. ZASADY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych - w dwóch grupach wiekowych:
klasy I-III oraz klasy IV-VIII.
2. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe: 1. klasy I-III oraz 2. klasy IV-VIII.
3. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Gwiazdka dla
Przyjaciela”.
4. Dowolna technika wykonania prac: np. rysunek, grafika, malarstwo, collage.
5. Prace nie mogą być wykonane grupowe.
6. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.
7. Proponowaną formę przygotowanie prac konkursowych jest wykonanie ich w ramach
wolnego czasu w domu, po zajęciach lekcyjnych. Następnie prace powinny być
sfotografowane i zgłoszone do konkursu przez rodzica (opiekuna prawnego) autora pracy.
8. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę, należy nadesłać w terminie do 31 grudnia 2020
r. wypełniając formularz dostępny do pobrania na stronie www.zawichost.pl.
9. Do każdej pracy należy obowiązkowo dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców
(prawnych opiekunów) na udział dziecka w konkursie i podpisaną akceptację Regulaminu
konkursu.
10. Rodzice/opiekunowie dziecka mogą wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych
osobowych dziecka w postaci imienia dziecka oraz klasy w celu publikacji

na stronie internetowej www.zawichost.pl i mediach społecznościowych organizatora.
11. Oświadczenia są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.zawichost.pl
12. Wykonaną pracę według idei i tematu konkursu, uczestnik przekazuje swojemu
przyjacielowi lub bliskiej osobie.
13. Pracę dziecka wraz z formularzem i podpisanym regulaminem proszę wysłać na adres
ewelina.ura@zawichost.pl.
14. Organizator potwierdzi mailem zwrotnym otrzymanie fotografii i dokumentów.
15. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.
16. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w
dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
17. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatora konkursu.
18. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez osoby
i instytucje wspierające organizację konkursu.
19. Organizatorzy zaproszą laureatów poszczególnych miejsc z zachowaniem reżimu
sanitarnego, w celu wręczenia nagród.
20. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. Dyplom przesyłany będzie na
adres wskazany w zgłoszeniu przez rodzica (opiekuna prawnego).
IV. KRYTERIA OCENIANIA PRAC
1. Samodzielne wykonanie pracy.
2. Zdjęcia prac niezakwalifikowanych do konkursu nie będą zwracane ani eksponowane.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.01.2021 roku na oficjalnej stronie Miasta i Gminy
Zawichost - www.zawichost.pl oraz na oficjalnym portalu społecznościowym miasta
FB: Miasto i Gmina Zawichost.
VII. OŚWIADCZENIA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY
1. Wyrażam zgodę na udział dziecka w Konkursie na najciekawsze prace plastyczne organizowane
przez Urząd Miasta i Gminy w Zawichoście, w szczególności na zgłoszenie jego pracy w Konkursie
plastycznym – Gwiazdka dla Przyjaciela;
2. Zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia oraz zasady
Konkursu.

…………………. …………………………………………………..
(data) (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

