Regulamin Konkursu Plastycznego
,,MORAŁ KAŻDEJ CHWILI” - GMINA DOBCZYCE
CEL KONKURSU:
Celem konkursu jest:
1)

ukazanie przez uczestników radości każdej chwili w tym trudnym czasie,

2) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
3) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki.

ORGANIZATOR KONKURSU:
1) Organizatorem konkursu jest projekt społeczny pROLog życiA organizowany w ramach

ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii”, e-mail: prolog.zycia.zwzt2020@gmail.com
tel. kom.: 784 118 035
2) Współorganizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
w Myślenicach.
3) Partnerami Konkursu są Gmina Dobczyce oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Dobczycach.
4) Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
znajdują się na Facebooku organizatora konkursu: pROLog życiA

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1) Konkurs adresowany jest tylko do mieszkańców z Gminy Dobczyce, w szczególności do:

uczniów klas 4-8 szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej oraz
podopiecznych środowiskowego domu samopomocy.
2) Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej ukazującej MORAŁ KAŻDEJ CHWILI.

3) Każdy uczestnik może złożyć do konkursu tylko 1 pracę.
4) Praca ma być pracą płaską A3, a technika jej wykonania jest dowolna.
5) Każda praca ma być podpisana na odwrocie (imię, nazwisko, kategoria, reprezentowana
szkoła/instytucja, numer telefonu do opiekuna)
6) Konkurs będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach:


Klasy 4-5 (szkoły podstawowe) z Gminy Dobczyce



Klasy 6-8 (szkoły podstawowe) z Gminy Dobczyce



Podopieczni WTZ, ŚDS z Gminy Dobczyce

TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC:
1) Podpisane prace wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kartą zgłoszenia

należy dostarczyć na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach,
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce, (biuro MGOKiS Dobczyce, pokój 143, godziny otwarcia biura
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 21:00).
2) Termin dostarczenia prac: do 27 maja 2021r.
3) Nadesłane prace nie będą zwracane, w chwili ich dostarczenia przechodzą na własność
organizatora konkursu.

KRYTERIA OCENY USTALONE ZOSTANĄ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
1) Zgodność z tematyką konkursu

2) Estetyka pracy
3) Pomysłowość
4) Oryginalność

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY:
1) Komisja powołana przez organizatora wybierze trzy najlepsze prace z każdej kategorii.
2) Wyniki konkursu opublikowane zostaną na Facebooku Organizatora po 28 maja 2021r.
3) Laureaci miejsc I-III otrzymają nagrody i dyplomy ufundowane przez Gminę Dobczyce.
4) Termin i forma wręczenia nagród dla laureatów Konkursu zostaną opublikowane
w późniejszym terminie.

POSTANOWIENIA:
1) Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
2) Każdy opiekun ucznia lub pełnoletni uczestnik konkursu zobowiązany jest do wyrażenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu (m.in.
opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika konkursu, nazwy reprezentowanej instytucji na
stronach internetowych, na portalu społecznościowym Facebook, w lokalnych mediach i
prasie) oraz wyrażenia zgody na publikację wizerunku podczas wręczenia nagród.
3) Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego
wykorzystania wizerunku prac konkursowych.
4) W przypadku umieszczenia prac na portalu społecznościowym organizatora-zastrzegamy,
że Facebook nie jest organizatorem.

