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[SCHIP2019]: Konkurs plastyczny dla dzieci
Konkurs plastyczny dla dzieci

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:
„?WI?TO CHLEBA I PIERNIKA W OCZACH DZIECI”
1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Jaworski O?rodek Kultury.
2. Konkurs zosta? obj?ty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jawora.

2
Termin konkursu
1. Konkurs trwa od dnia 22 lipca 2019 r. do dnia 13 sierpnia 2019 r.
2. Rozstrzygni?cie Konkursu i wr?czenie nagród odb?dzie si? na jaworskim Rynku w dniu
25 sierpnia br.

3
Cel Konkursu
G?ównym za?o?eniem Konkursu jest rozwijanie aktywno?ci twórczej dzieci, propagowanie tradycji
piekarniczych „Miasta Chleba, Miasta Pokoju”, zabytków Jawora, a przede wszystkim wydarzenia
jakim jest „?wi?to Chleba i Piernika”.

4
Format prac:
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Praca konkursowa ma by? prac? plastyczn? wykonan? w dowolnym formacie, dowoln? technik?
plastyczn? p?ask? lub przestrzenn?, zwi?zan? ze ?wi?tem Chleba i Piernika.
5
Zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie udzia? mog? wzi?? dzieci, które ucz?szczaj? do przedszkoli oraz do szkó?
podstawowych, funkcjonuj?cych na terenie Gminy Jawor.
2. Konkurs odb?dzie si? w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola, szko?y podstawowe
(klasy 1-3), szko?y podstawowe (klasy 4-7). Prace przekazane na konkurs musz? by?
pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
3. Do konkursu ka?da placówka zg?asza minimum 5 prac ( mog? to by? prace indywidualne).
4. Dyrektorzy szkó? oraz nauczyciele zainteresowani udzia?em w Konkursie informuj?
uczniów o jego Regulaminie.
5. W terminie do dnia 13 sierpnia 2019 r. prace nale?y dostarczy? do siedziby organizatora –
Jaworskiego O?rodka Kultury, Rynek 5, 59-400 Jawor.
6. Ka?da praca powinna by? opatrzona metryczk? z danymi:
imi? i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa placówki
czytelnie wype?niona metryczka powinna by? zamieszczona z przodu pracy.
5. Do ka?dej pracy nale?y dostarczy? wype?niony formularz zg?oszeniowy wg. wzoru
za??czonego do regulaminu konkursu.
6. Podane dane b?d? przetwarzane przez Organizatora oraz Partnera Konkursu, b?d?cego
jednocze?nie ich administratorem, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w zakresie i celach zwi?zanych
z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególno?ci w celu komunikowania si?
z Uczestnikami, wydania nagród oraz promocji Konkursu. Organizator oraz Partner
Konkursu niniejszym informuj?, i? podanie danych jest dobrowolne, a ponadto osobom,
których dane dotycz? przys?uguje prawo dost?pu do tre?ci swoich danych oraz ich
poprawienia.
6
Komisja Konkursowa
1. Zg?oszone prace w ramach Konkursu ocenia? b?dzie Komisja Konkursowa powo?ana
przez Organizatora.
2. Komisja b?dzie bra?a pod uwag? przede wszystkim samodzielno?? wykonania pracy przez
dziecko, zgodno?? z tematem konkursu oraz ciekaw? form? wykonania.
3. Komisja Konkursowa podejmuje decyzj? wi?kszo?ci? g?osów. W przypadku równej liczby
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g?osów rozstrzyga g?os przewodnicz?cego Komisji Konkursowej.
4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i wi???ca oraz nie podlega procedurze
odwo?awczej.
7
Og?oszenie wyników Konkursu
1. Informacja o konkursie i wynikach zostan? opublikowane na: facebook.pl/umjawor,
www.jawor.pl www.jok.jawor.pl www.schip.jawor.pl
2. Uroczysto?? wr?czenia nagród odb?dzie si? podczas trwania ?wi?ta Chleba i Piernika
w dniu 25 sierpnia 2019 r.
3. Og?oszenie wyników b?dzie po??czone z otwarciem wystawy pokonkursowej, na której
zostan? zaprezentowane prace dzieci.
8
Nagrody
1. Ka?de dziecko otrzyma dyplom udzia?u w Konkursie.
2. Komisja Konkursowa spo?ród zg?oszonych prac Konkursowych dokona wyboru trzech
najlepszych prac w ka?dej kategorii wiekowej oraz ma prawo do przyznania wyró?nienia.
3. Autorzy najlepszych prac i wyró?nieni otrzymaj? dyplom i upominek.
4. O godzinie i miejscu wr?czenia nagród uczestnicy konkursu zostan? poinformowani
telefonicznie.
9
Postanowienia ko?cowe
1. Organizatorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za odwo?anie, zmian? terminu lub zmian?
warunków Konkursu w wyniku nieprzewidywalnych okoliczno?ci.
2. Z?o?one prace w ramach Konkursu nie b?d? zwracane autorom.
3. Uczestnicy konkursu akceptuj? warunki regulaminu i wyra?aj? zgod? na bezp?atne
eksponowanie, publikowanie oraz powielanie prac, które wp?yn??y na konkurs.
4. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
Do pobrania:
formularz zg?oszeniowy
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