REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pn. „Mistrz recyklingu – mój ekologiczny świat”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 –
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

1. ORGANIZATOR KONKURSU
- Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich w Spławach”, Spławy 11, 24-320 Poniatowa.
2. CEL KONKURSU
Celem konkursu jest:
- podnoszenie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży,
- kształtowanie postawy proekologicznej poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
- propagowanie ekologicznego stylu życia,
- kształtowanie trwałych nawyków przyczyniających się do dbania o stan środowiska
naturalnego;
- zachęcanie do podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska,
- inspirowanie twórczości artystycznej dzieci,
- rozwijanie umiejętności wyrażania myśli i uczuć w formie plastycznej.
3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Poniatowa. Podzielony
jest na dwie kategorie:
- Kategoria I – uczniowie klas I – IV SP,
- Kategoria II – uczniowie klas V – VIII SP.

4. PRZEDMIOT KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest samodzielnie wykonana przez dziecko praca plastyczna formatu
A3 lub A4. Praca powinna być płaska, wykonana jedną z następujących technik plastycznych
– rysunek, malunek, wyklejanka lub kolaż, z wyłączeniem grafiki komputerowej.
Praca powinna nawiązywać do tematyki związanej z szeroko pojętą ekologią (dbanie
o środowisko naturalne, obszar zaangażowania społecznego i ochrona środowiska).
Konkurs jest jednoetapowy.
Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane lub prezentowane w innych
konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich czy ogólnopolskich.
Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.
Każda praca konkursowa powinna być na tylnej stronie opisana i zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- nazwę szkoły, klasę oraz wiek dziecka,
- numer telefonu do kontaktu.
5. TERMINY KONKURSU:
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Uczestnik wykonuje pracę własnoręcznie, zgodnie z wymogami opisanymi w Regulaminie
Konkursu i dostarcza ją do siedziby Stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich
w Spławach”, Spławy 11, 24-320 Poniatowa, w terminie 18.06.2021 - 01.07.2021 r.
w godz. 15:00 – 18:00 wraz z podpisem. W przypadku pytań

prosimy o kontakt:

tel. 516 232 804.
6. WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnik

dostarcza przedmiot konkursu do siedziby Stowarzyszenia „Koło Gospodyń

Wiejskich w Spławach”.
Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania przedmiotu konkursu oraz kosztów dojazdu
do miejsca rozstrzygnięcia Konkursu.
Prace konkursowe powinny mieć jednego autora – w konkursie nie mogą brać udziału
prace zbiorowe.
Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub zmiany terminu organizacji Konkursu
w przypadku wystąpienia siły wyższej, skutkującej brakiem możliwości realizacji Konkursu.
W takim przypadku Uczestnik Konkursu nie będzie rościł żadnych praw odszkodowawczych
ani finansowych wynikających z odwołania lub zmiany terminu Konkursu względem
Organizatora.
Do pracy konkursowej powinny być dołączone:
- oświadczenie osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową,
- zgoda osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu,
- zgoda osoby/opiekuna prawnego autora zgłaszającego pracę konkursową na przetwarzanie
przez Organizatora Konkursu danych osobowych Uczestnika Konkursu.
7. KRYTERIA OCENY ZGŁOSZONYCH PRZEDMIOTÓW KONKURSOWYCH
Prace zgłoszone w Konkursie Plastycznym oceniane będą

przez powołaną Komisję

Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Organizatora.
Organizator

może

zaprosić

do

komisji

Gości

z

zewnątrz.

Oceniane będą: pomysł i zgodność z tematyką konkursu (w skali 1-10 punktów),
oryginalność (w skali 1-10), estetyka wykonania (w skali 1-10 punktów), wrażliwość
artystyczna autora (w skali 1-10 punktów). Uczestnik może uzyskać maksymalnie 40
punktów od jednego Członka Komisji Konkursowej.
Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna.
Prace konkursowe po dokonaniu oceny i rozstrzygnięciu Konkursu pozostają własnością
Organizatora.
8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Komisja Konkursowa ogłosi wyniki Konkursu w dniu 04.07.2021 r. podczas Festynu
ekologicznego i przyzna nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

