Regulamin konkursu "Gmina na dwóch kółkach".
Wspólnie tworzymy plakat
I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie IWA Integracja-Współpraca-Aktywność z siedzibą
we Władysławowie 20 Gmina Elbląg dalej zwane "Organizatorem" w ramach projektu
dofinansowanego przez Zarząd Powiatu Elbląskiego „IV Rowerowy Zawrót Głowy”
II. CELE:
Celami konkursu są:
1. Propagowanie wiedzy i postaw związanych z turystyka rowerową uprawianą z rodziną na
ścieżkach Żuław Elbląskich-w gminach: Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy.
2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz umiejętności informacyjnokomunikacyjnych uczniów
3. Upowszechnianie wykorzystania różnych technik plastycznych w tworzeniu prac
4. Rozwijanie umiejętności pracy w zespole.
III. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Uczestnikiem konkursu może być każde stowarzyszenie , sołectwo, grupa nieformalna, rodzina
wielopokoleniowa licząca min. 5 osób z terenu 3 gmin. Elbląg, Gronowo Elbląskie, Markusy,
2. Udział w konkursie polega na
 Wykonaniu przez grupę plakatu formatu A1 na temat turystyki rowerowej w najbliższej
okolicy przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych
 Uwzględnieniu w plakacie tematu rodzinnej turystyki rowerowej, uwzględniającej walory
turystyczno-krajobrazowe najbliższej okolicy
3. Plakat musi być dostarczony przez grupę osobiście do Władysławowa celem prezentacji podczas
IV ROWEROWEGO ZAWROTU GŁOWY w dniu 28 maja 2017r. Plakat musi być podpisany
4. Prezentacji pracy dokona lider grupy podczas imprezy rekreacyjno sportowej o godz.18.00 na
Placu Stowarzyszenia IWA we Władysławowie ( należy podać min.: nazwę grupy/ngo/sołectwa
i tytuł pracy),
4. Wyłonienia zwycięzcy dokonają uczestnicy IV Rowerowego Zawrotu Głowy, poprzez
„cenkowanie” .Każdy uczestnik otrzyma 3 „cenki”, które umieści przy wybranym przez siebie
plakacie. Jury przeliczy „cenki” i przyzna 3 zbiorowe nagrody za I, II i III miejsce.
5.Warunkiem udziału w Konkursie jest zgłoszenie pracy( temat i grupa) w recepcji
IV Rowerowego Zawrotu Głowy lub wcześniejsze poinformowanie organizatora: e-mail/ telefon,
Wszelkie informacje o konkursie dostępne będą u Pani Elżbiety Mieczkowskiej Tel. 505135081
lub e-mail elamiecz@wp.pl )

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Zarządu Powiatu Elbląskiego oraz Wójta Gminy Elbląg.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołane w tym celu Jury Konkursu,
zwane dalej Jury, które powołuje Organizator.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych (nieodpowiadające budowie książki, mające
niewłaściwy format zapisu pliku, niepoprawny link do zasobu, przesłane po terminie,
niesamodzielne, naruszające prawa autorskie innych twórców) nie będą klasyfikowane przez Jury.
3.Jury dokona wyboru trzech prac konkursowych w każdej kategorii wiekowej (szkoła
podstawowa klasy I-III, IV-VI, gimnazjum) i przyzna po 3 nagrody w poszczególnych kategoriach.
Autorzy tych prac otrzymają drobne nagrody rzeczowe.
4.Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
6. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 maja 2015 r.
8. Wręczenia nagród dokonamy w dniu 31 maja 2015 we Władysławowie podczas imprezy
plenerowej Drugi Rowerowy Zawrót Głowy, laureaci zostaną o tym powiadomieni telefonicznie
lub pocztą elektroniczną
10. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia nagród, będą
mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w siedzibie Organizatora Władysławowo 20, 82310 Elbląg po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
11. Wybrane zdjęcia książeczek oraz prace elektroniczne zostaną opublikowane na stronach
internetowych gmin Elbląg, Gronowo Elbląskie i Markusy oraz na stronie Starostwa Powiatowego
w Elblągu.
V. AKCEPTACJA REGULAMINU
1. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.

Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych od Zarządu Powiatu Elbląskiego oraz Wójta Gminy Elbląg.

