REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA DZIECI PRZEBYWAJĄCYCH W RODZINNEJ I INSTYTUCJONALNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
pt. „MOJE WYMARZONE WAKACJE”
w ramach X PIKNIKU RODZINNEGO

§1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.
§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznych dzieci.
2. Promowanie osiągnięć dzieci uzdolnionych plastycznie.
§3
Zasady Uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy
zastępczej Powiatu Zawierciańskiego w następujących kategoriach wiekowych:
1) od 5 – do 10 lat
2) od 11 – do 15 lat
3) od 16 lat i więcej
2. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną wykonaną
samodzielnie w formacie A3 lub A4
3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie prace wykonane w dowolnej technice
4. Wszystkie prace powinny być opisane na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, imię
i nazwisko opiekuna.
5. Opiekunowie osób nadsyłających prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych i dziecka na załączniku nr 1 niniejszego
Regulaminu (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 13 czerwca 2016 roku, tekst
jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 922).
6. Prace należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu do dnia 24
maja (środa) 2017r.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac biorących udział w konkursie.
8. Prace niezgodne z Regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
§4
Ocena Prac
1. Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa wg następujących
kryteriów:
- estetyka wykonanej pracy,
- oryginalność, pomysłowość,
- zgodność pracy z tematem,
- samodzielność w wykonywaniu pracy,
- walory artystyczne jak: kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sobotę 27 maja 2017r. podczas X Pikniku Rodzinnego
§6
Nagrody
1. Organizator konkursu przewiduje dla autorów wyróżnionych prac nagrody rzeczowe za każde 3
pierwsze miejsca wg kategorii wiekowej.

