Regulamin gminnego konkursu plastycznego
„moja rodzina – pokolenia blisko siebie”
Rodzina. Rodzice, rodzeństwo, dziadkowie... To przestrzeń, którą tworzymy razem.
To wartości, tradycja, wspomnienia, nauka, zabawa...
Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dla dzieci dodatkową okazją do wspólnych
spotkań z rodziną oraz wzmocnienia istniejących więzi między pokoleniami.

1. Organizator:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej
ul. Metalowców 10, 34-120 Andrychów

2. Współorganizator:
Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie

3. Patronat Medialny:
Nowiny Andrychowskie, Twoje Radio Andrychów

4. Cele konkursu:
a/ promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka
b/ ukazanie roli rodziny w życiu dzieci i młodzieży
c/ ukazanie roli dziadków w życiu dzieci i młodzieży
d/ kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny
e/ rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej

5. Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych klasy I-VI oraz każdej babci i każdego dziadka.
Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
1. Oddziały przedszkolne
2. Uczniowie oddziałów zerowych i I klas SP
3. Uczniowie szkół podstawowych - klasy II-III

4. Uczniowie szkół podstawowych - klasy IV-VI
5. Babcia, dziadek

6. Warunki udziału:
Uczestnicy mają za zadanie wykonanie dowolną techniką plastyczną obraz swojej
rodziny.
a/ format pracy minimum A3; każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę;
b/ prace nadesłane na konkurs muszą mieć dołączoną kartę zgłoszenia - załącznik nr 1;
załącznik nr 2
c/ prace zniszczone lub zrolowane nie będą oceniane;
d/ prace nie mogą być oprawione;
e/ prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Złożenie pracy
na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach;
f/ prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane;
g/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego
z przyczyn niezależnych, m.in. wskutek zaniedbań Poczty Polskiej lub firm kurierskich;
h/ Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub
danych osób trzecich przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych autora pracy
skutkuje odebraniem uczestnikowi prawa do nagrody.

7. Termin nadsyłania prac:
Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać wraz
z kartą zgłoszenia w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki
najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2017 r. na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie Dział Profilaktyki Środowiskowej, ul. Metalowców 10, 34-120
Andrychów.

8. Ocena prac:
Komisja Konkursowa dokona oceny prac przyznając nagrody i wyróżnienia.
Kryteriami oceny prac będą:

zgodność doboru tematu pracy z celami konkursu,

oryginalność,

dobór środków i techniki plastycznej,

walory artystyczne: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
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Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.
9. Nagrody:
a/ Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
b/ Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
c/ Planuje się publikacje najlepszych prac na stronie internetowej Organizatora.
d/ Opiekunowie nagrodzonych laureatów, otrzymają odpowiednie zaświadczenie.

10. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród laureatom:
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu oraz miejscu
i godzinie wręczenia nagród. Informacja dodatkowo zostanie zamieszczona na stronie
organizatora. Wręczenie nagród nastąpi w maju 2017 r.
Planuje

się

również

zaprezentowanie

nagrodzonych

prac

na

wystawie

pokonkursowej podczas „Bajkolandii”.

11. Postanowienia końcowe:
a/ regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej ops.andrychow.eu.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania
honorariów autorskich. Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora. Każdy
biorący

udział

w

konkursie,

nadsyłając

pracę

konkursową,

wyraża

zgodę

na wykorzystanie i przetwarzania danych osobowych w celach publikacji listy laureatów
oraz podania autorstwa pracy konkursowej – ustawa o Ochronie danych osobowych z dnia
29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 poz. 922). Jednocześnie uczestnik konkursu oświadcza,
że zgoda dotyczy również fotografowania podczas wręczania nagród;
c/ zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie Organizatora;
d/ Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu z przyczyn niezależnych;
e/ prace nieopisane i bez karty zgłoszenia oraz niezgodne z regulaminem nie wezmą
udziału w konkursie
f/ nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia
przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu;
g/ każdy biorący udział w konkursie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
Informacje o konkursie można uzyskać telefonicznie:
33 875 47 05, 33 875 24 29, w godz. od 8:00 -15:00
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