REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

§1
Organizatorzy
1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Ząbek.
2. Konkurs rozpoczyna się 8-go grudnia 2016 r. i trwa do 15-go grudnia 2016 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Kartka Bożonarodzeniowa dla mojego
przyjaciela”.
4. Celem konkursu jest:
1. rozwój umiejętności plastycznych u dzieci,
2. pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia,
3. rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej,
4. promowanie wśród dzieci dobroczynności i zaangażowania charytatywnego.
§2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie:
1. Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,
2. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
3. Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca,
w dwóch kategoriach wiekowych:
1. klasy 0-III,
2. klasy IV – VI.
2. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
3. Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca,
do dnia 15-go grudnia 2016 roku, do godziny 14.00.
3. Praca konkursowa może być wykonaną w dowolnej technice. Preferowany wymiar
pracy konkursowej to 10 x 15 cm.
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4. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką,
wcześniej nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczniów może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu autorskie prawo
majątkowe i osobiste do pracy konkursowej
8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię
i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z
uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do
konkursu.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
§3
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.tpz.org.pl oraz na
FanPage’u Towarzystwa Przyjaciół Ząbek na portalu społecznościowym Facebook do
w sobotę 16 grudnia 2016 r. do godz. 22.00. Rozdanie nagród odbędzie się podczas
charytatywnego kiermaszu świątecznego organizowanego przez Towarzystwo
Przyjaciół Ząbek w dniu 17 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Filii Szkoły
Podstawowej nr 3 w Ząbkach, przy ul. Powstańców 60b.
4. Za zajęcie I, II i III miejsca w każdej z dwóch kategorii wiekowych, w każdej ze
szkół, autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe (łącznie 12 nagród).
5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród, w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń do konkursu z
danej szkoły, lub w przypadku rażącego niespełniania wymagań stawianych pracom
konkursowym.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
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7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
§4
Postanowienia końcowe
1. Złożone na konkurs prace nie będą zwracane i zostaną przekazane na charytatywny
kiermasz świąteczny organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ząbek, z którego
dochód

będzie

przekazany

na

wyjazd

zimowy

podopiecznych

Świetlicy

Środowiskowej nr 2 w Ząbkach. Uczestnik konkursu przekazując pracę wyraża zgodę
na przeznaczenie pracy na powyższy cel.
2. Autorzy zgadzają się na wykorzystanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.tpz.org.pl oraz u
nauczycieli plastyki/sztuki w:
1. Szkole Podstawowej nr 1 im. Gen. Franciszka Kleeberga,
2. Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego,
3. Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych
prac,
4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
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