III GMINNY KONKURS
PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNY
"Wiosna w Gminie Dobrzyniewo Duże – czas wolny
dzieci i młodzieży"

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
CELE KONKURSU:








rozwijanie umiejętności plastycznych i fotograficznych,
promowanie zdrowego trybu życia,
zachęcanie do aktywnych i twórczych form spędzania wolnego czasu
(indywidualnie lub rodzinnie),
przeciwdziałanie zagrożeniom i pokusom, płynącym ze środowiska
zewnętrznego,
rozwijanie zainteresowania własną miejscowością,
promowanie twórczości dziecięcej,
pobudzanie inwencji twórczej i fantazji.

UCZESTNICY:
1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów
podstawowych z Gminy Dobrzyniewo Duże.
2. Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na trzy kategorie wiekowe:
I
II
III

szkół

przedszkole
szkoła podstawowa – kl. I-III
szkoła podstawowa – kl. IV-VI

3. Uczestnicy z I kategorii wiekowej wykonują indywidualnie pracę
plastyczną. Uczestnicy z II i III kategorii wykonują indywidualnie pracę
plastyczną lub zdjęcie.
4. Każdy uczestnik na odwrocie swojej pracy plastycznej lub zdjęcia powinien
umieścić informację ze swoimi danymi (imię i nazwisko autora, wiek, grupa
lub klasa, nazwa szkoły).
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Praca lub zdjęcie powinny zawierać motyw przewodni konkursu „Wiosna w
Gminie Dobrzyniewo Duże – czas wolny dzieci i młodzieży” (ujęcie różnych
form spędzania wolnego czasu wiosną: rozwijanie zainteresowań, rekreacja,
pomoc rodzicom w domu, w ogrodzie, itp.)

2. Technika prac:
 Dowolna – płaska;
 Format prac plastycznych – według uznania (mile widziane plakaty);
 Zdjęcie powinno być wywołane lub wydrukowane (najlepiej na
papierze fotograficznym) lub dostarczone na płycie CD;
 Format zdjęć – minimum A5 (ok. 15x20 cm).
3. Ocenie podlegać będzie praca indywidualna danego uczestnika.
4. W przypadku braku informacji o danych osobowych autora, praca nie
zostanie zakwalifikowana do konkursu.
5. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną i (lub) zdjęcie.
6. Prace plastyczne lub zdjęcia należy dostarczyć do organizatora – listownie lub
osobiście na adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym
ul. Szkolna 14
16-002 Dobrzyniewo Duże
z dopiskiem: konkurs M. Bibik, K. Dominikowska
7. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 17 maja 2013 roku.
8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w drugiej połowie maja bieżącego
roku.
9. Zwycięskie prace będzie można obejrzeć na wystawie zorganizowanej przez
organizatora a wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej
www.szkoladobrzyniewo.akcja.pl
10. O wynikach autorzy zostaną też poinformowani osobiście lub telefonicznie
i zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród.
NAGRODY:
1. Laureaci konkursu z każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplomy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Nadesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie zgodę na:
 przyjęcie warunków regulaminu konkursu,
 przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926
z późniejszymi zmianami),
 opublikowanie
listy
zwycięzców
na
stronie
internetowej
www.szkoladobrzyniewo.akcja.pl .
KONTAKT Z ORGANIZATOREM:
Magdalena Bibik lub Katarzyna Dominikowska tel.: 857197153
e-mail: magdalenabibik@wp.pl
SERDECZNIE zapraszamy do udziału !!!!!
Organizatorzy:
Magdalena Bibik
Katarzyna Dominikowska

