Regulamin Konkursu pt.

„ Nie utop życia w wódce - Młody człowieku, alkohol to zły wybór!
Cele konkursu:
• utrwalenie wiadomości na temat złych skutków uzależnień;
• promowanie zdrowego stylu stylu życia;
• kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej.
Organizatorzy: Świetlica socjoterapeutyczna w Wielopolu Skrzyńskim
• Ramy czasowe trwania konkursu:
- Czas trwania konkursu: od 01.04.2015r. do 30.04.2015r.
- Termin nadsyłania prac upływa 20.04.2015r.
- Dnia 28.04.2015 roku Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając
jego laureatów.
- Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej gminy Wielopole Skrz. nastąpi dnia
30.04.2015r.
• Zakres tematyczny konkursu:
Konkurs swoją tematyką obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętej profilaktyki antyalkoholowej.
• Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu, zgodnie z jego charakterem, mogą przystąpić uczniowie szkół z Gminy Wielopole Skrz.
2. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy .
3. Technika wykonania prac jest dowolna - praca płaska, przestrzenna lub film.
4. Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne w 2 kategoriach; Szkoły podstawowe kl. 4-6 i Gimnazjum
5. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę: imię i nazwisko, wiek ,
przedział wiekowy, pełną nazwę i adres placówki wraz z telefonem i adresem e-mail.
6. Prace należy składać na adres organizatora do 20.04.2015 roku:
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8. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach konkursu telefonicznie bądź mailowo do dnia
05.05.2015roku.
• Zasady oceny prac:
Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu,
b) oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość,
c) estetykę wykonania pracy,
d) różnorodność stosowanych technik plastycznych oraz stopień trudności wykonania.
Z przebiegu prac Komisji zostanie sporządzony protokół.
_

•

Zasady nagradzania:

Spośród prac biorących udział w Konkursie i spełniających wymagane kryteria zawarte w regulaminie, Komisja
w drodze głosowania przyzna 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej . Pozostałe prace zostaną nagrodzone
dyplomami.
Koordynator konkursu:
opiekun świetlicy: Katarzyna Kaczanowska
• Postanowienia końcowe:
- Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu
pocztowego.
- Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
- Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych
osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
- Organizator zastrzega sobie możliwość wystawienia prac w instytucjach użyteczności publicznej.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie jednej karty zgłoszeniowej - załącznik 1 oraz oświadczeń
rodziców/ opiekunów prawnych – załącznik 2
- Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dziecka do konkursu są proszeni o
przesłanie wraz z pracą swoich danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy!!!

Załącznik 1
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Informacje o placówce
· Nazwa palcówki:

……………………………………………………………………………………
· Imiona i nazwiska opiekunów:

……………………………………………………………………………………
· Adres :

……………………………………………………………………………………
· Numer telefonu

……………………………………………………………………………………
· Adres e-mail:

……………………………………………………………………………………
2. Informacje o uczestnikach :
· Imiona i nazwiska uczestnika:

…………………………………………………………………………………....
· Wiek :

………………………

Załącznik 2
OŚWIADCZENIE RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych mojego dziecka
………………………………………………..……………… zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z póżn. zm.) oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy dziecka w
celach określonych w regulaminie konkursu.

…………………………………………………….
czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

