KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
NA SYMBOL WOŚP 2019 „KOLOROWY BĄCZEK”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Organizatorem konkursu jest Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nr 004569 w
Świerczyńcu.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 grudnia 2018r. r. i trwać będzie do 10 stycznia 2019r.
3. Tematem pracy konkursowej jest symbol WOŚP 2019r. „BĄCZEK”
4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież (niezależnie od wieku) z Gminy
Bojszowy.
5. Prace konkursowe należy złożyć w wyznaczonym terminie w Gminnej Szkole Podstawowej
w Świerczyńcu
do dnia 10 stycznia 2019r. – osoba odpowiedzialna p. Elżbieta Kokoszka
6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i w dowolnym
formacie.
7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką,
wcześniej nieopublikowanymi.
8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
9. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi /zewnętrzna strona
pracy/: imię i nazwisko, wiek, imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz telefon.
10. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace bez podpisu,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
11. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury /przewodnicząca p. Katarzyna Żołna –Ryguła oraz organizatorzy Sztabu WOŚP nr
004569 w Świerczyńcu / spośród przekazanych prac wyłoni zwycięzców konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie imiona i nazwiska zwycięzców
podczas Finału WOŚP 13 stycznia 2019r..
4. Decyzja jury, co do wskazania zwycięzców

konkursu oraz przyznania im nagród jest

ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas FINAŁU
WIELKIEJ ORKIESTRY SWIĄTECZNEJ POMOCY oraz na opublikowanie fotografii prac
w mediach.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach
eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w
niniejszym regulaminie.

