WÓJT GMINY SŁUPNO
ogłasza
konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
z Gminy Słupno
pt. „MÓJ PROJEKT GMINNNEJ KARTKI ŚWIĄTECZNEJ
BOŻE NARODZENIE 2017 ”

Organizator konkursu: Urząd Gminy Słupno.
Temat: Projekt Gminnej Kartki Świątecznej Boże Narodzenie 2017

Cele konkursu:
1) Rozbudzenie aktywności twórczej.
2) Rozwijanie zainteresowań plastycznych oraz społecznych dzieci inspirowanych
zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia.
3) Kultywowanie tradycji wysyłania kart świątecznych.
4) Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie plastycznym.

Warunki konkursu:
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 5-16 lat z terenu Gminy
Słupno.
2) Praca powinna zawierać herb Gminy Słupno. Praca może przedstawiać również
elementy charakterystyczne dla Gminy Słupno.
3) Prace muszą być pracami własnymi.
4) Każda osoba może nadesłać tylko jedną pracę.
5) Praca powinna mieć format A4 (30/21 cm.).
6) Technika wykonania pracy dowolna np. pastele, kredki, farby, wycinanka,
wydzieranka, techniki łączone itp.
7) Każdą pracę należy opatrzyć wypełnioną i podpisaną metryczką (załącznik
regulaminu), którą należy umieścić na odwrocie pracy.
8) Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z tym, że opiekun prawny wyraża
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zgodę na udział w konkursie i zapoznał się z regulaminem konkursu oraz akceptuje
jego warunki w tym zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez
Organizatorów imienia i nazwiska autora pracy.
9) Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi.
10) Organizatorzy

zastrzegają

sobie

prawo

do

bezpłatnej

publikacji,

druku

i wykorzystywania nadesłanych prac do celów promocyjnych Gminy Słupno.
11) Prace nie podpisane nie będą brały udziału w konkursie.
12) Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na prawo organizatorów
do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu
pracy w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Uczestnicy konkursu tym samym
wyrażają zgodę na wykorzystanie podanych w pracy danych osobowych zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2016 r.,
poz. 922).
13) Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzygają Organizatorzy.
Termin nadesłania prac upływa w dniu 30 listopada 2017 r.:
1) Decyduje data wpływu.
2) Prace należy dostarczyć lub przesłać na adres:
Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A 09-472 Słupno

Ocena prac:
Komisja powołana przez Wójta Gminy Słupno.

Kryteria oceny:
1) Merytoryczna: zgodność pracy z tematyką konkursu.
2) Artystyczna: oryginalność, pomysłowość, dobór środków, kolorystyka, estetyka
wykonania.
3) Samodzielność wykonania pracy: ocenie nie podlegają prace w których wykorzystano
gotowe elementy np. pocztówki, fragmenty ilustracji.

Nagrody:
1) Najlepsza praca otrzyma nagrodę Wójta Gminy Słupno i zostanie wydana w formie
gminnej kartki świątecznej.
2) Trzy wyróżnione prace otrzymają dyplom i nagrodę rzeczową oraz zostaną
wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.
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3) Pozostałe prace otrzymają dyplomy i zostaną wyeksponowane na wystawie
pokonkursowej.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród oraz otwarcie wystawy odbędzie się podczas
Gminnych Mikołajek w dniu 10 grudniu 2017 r.
Załącznik: Metryczka pracy
Imię i Nazwisko

Wiek

Telefon kontaktowy

Miejsce wykonania pracy:
dom, szkoła, przedszkole

Zgoda na wykorzystanie podanych danych Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)
osobowych zgodnie z

ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U z 2016 r., poz. 922)

Poniższą część należy wypełnić, jeżeli praca została wykonana w szkole, przedszkolu
Imię i Nazwisko Nauczyciela

Zgoda na wykorzystanie podanych danych Data i czytelny podpis nauczyciela
osobowych zgodnie z

ustawą o ochronie

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
(Dz. U z 2016 r., poz. 922)
Nazwa instytucji
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