REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ZABYTKI POWIATU POLKOWICKIEGO”
1. Organizator konkursu:
Zespół Szkół w Chocianowie
Konkurs pod patronatem Powiatowego Ośrodka Poradnictwa
Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach

Psychologiczno-

2. Cele konkursu:
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań plastycznych
 rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
 budowanie postawy pełnej szacunku do świata, środowiska oraz jego historii
 prezentacja różnych form i technik plastycznych oraz promocja młodych talentów
 propagowanie
idei
ochrony
zabytków
poprzez
bezpośredni
kontakt
z zabytkami kultury materialnej.
3. Uczestnicy konkursu:
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego.
4. Kategorie wiekowe:
A klasy IV-VI szkół podstawowych
B klasy gimnazjalne
C klasy ponadgimnazjalne
5. Temat konkursu:
Piękno zabytków architektury.
6. Technika:
praca plastyczna (płaska) wykonana w dowolnej technice przedstawiająca obiekt zabytkowy
znajdujący się na terenie powiatu polkowickiego.
7. Format pracy: A 3
8. Każda praca powinna być zakodowana:
Ze względu na potrzebę zapewnienia rzetelności oceniania prac konkursowych należy je
zakodować:
 zamiast danych osobowych uczestnika na pracy w prawym dolnym rogu powinno
znaleźć się czytelne logo oraz kategoria wiekowa A, B, C,
 to samo logo powinno znaleźć się na kopercie, do której należy włożyć metryczkę
z danymi uczestnika oraz oświadczenie rodzica/opiekuna, Załączoną w regulaminie
metryczkę wypełnić czytelnie drukowanymi literami i umieścić w kopercie wraz ze
zgodą na przetwarzanie danych według wzoru oświadczenia.
9. Prace (wraz z kopertami zawierającymi dane uczestników) należy dostarczyć na adres:
Zespół Szkół w Chocianowie
ul. Kolonialna 13
59-140 Chocianów
tel. (76) 818 51 66
z dopiskiem "Konkurs plastyczny - ZABYTKI POWIATU POLKOWICKIEGO”"
9. Termin nadsyłania prac: upływa w dniu 27. 02.2015 r.
pocztowego)

(liczy się data stempla

Rozpatrywane będą tylko prace indywidualne
Komisja konkursowa oceni prace w poszczególnych kategoriach wiekowych. Decyzje
komisji są ostateczne, a w sprawach nieobjętych regulaminem decyduje przewodniczący
komisji konkursowej.
Wyniki konkursu oraz termin wystawy i wręczenia nagród ogłoszone zostaną na stronie
www.zschocianow.pl i www.polkowice.edu.pl. Informacja o wynikach i terminie wystawy
zostaną również rozesłane pocztą elektroniczną na adresy mailowe szkół powiatu
polkowickiego .
Laureaci I miejsc otrzymają nagrody podczas Gali Laureatów podsumowującej wyniki
konkursów organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego
w Polkowicach; termin wręczenia nagród –maj/czerwiec 2015 r.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Nieodebrane
nagrody nie będą odsyłane.
Fakt wzięcia udziału w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników,
ich rodziców lub opiekunów na ewentualne opublikowanie prac wraz z danymi osobowymi
autora.
Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na konkurs oraz
do przetwarzania i wykorzystywania w celach promocyjnych materiałów filmowych
i fotograficznych (w tym wizerunków laureatów) wykonanych podczas podsumowania
konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie!
Koordynator konkursu: Anna Gurgul, tel.: (76) 818 51 66,

ZAŁĄCZNIK

METRYCZKA
Imię i nazwisko autora pracy..............................................................
Kategoria wiekowa (klasa, wiek).......................................................
Nazwa i adres szkoły, telefon, e-mail................................................
Imię i nazwisko nauczyciela ..............................................................
Tytuł - informacja o lokalizacji zabytku...............................................

OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka
na potrzeby konkursu.
Imię i nazwisko dziecka: .....................................................................
Wiek dziecka: ......................................................................................

...............................................
miejscowość, data

.....................................................
podpis rodzica/opiekuna

