Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego „W rodzinie siła!”
organizowanego w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny 2019
1. Organizator konkursu: Urząd Gminy Elbląg i Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie
Żuławskim z filią w Nowakowie. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Elbląg.
2. Cel konkursu:
 propagowanie pozytywnych więzi pomiędzy najbliższymi
 pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny
w życiu człowieka
 kształtowanie wśród dzieci i młodzieży pozytywnego wizerunku rodziny
 pobudzanie wyobraźni u dzieci i młodzieży oraz promowanie ich twórczości
3. Zasady uczestnictwa:
 w konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu gminy Elbląg
 zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy konkursowej
w odniesieniu do tematu konkursu „W rodzinie siła!”. Prace mają eksponować te
elementy życia rodziny, które maja charakter budujący i scalający. Prace powinny
nawiązywać do treści związanych z historią i rozwojem własnych rodzin
i pielęgnowanych w nich wartości.
 prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej lub technicznej
(rysunek, plakat, grafika, kolaż, makieta)
 prace należy złożyć do 23 maja 2019r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej
w Komorowie Żuławskim lub w bibliotece w Nowakowie
 każdą pracę należy opatrzyć metryczką, zawierającą następujące informacje:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasę, szkołę oraz nazwisko opiekuna.
 do każdej pracy należy dołączyć wypełniony oraz podpisany
formularz zgłoszenia.
4. Procedura oceny prac konkursowych:
 oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
 przy ocenie prac brane będą pod uwagę: zrozumienie tematu, pomysłowość,
oryginalność, staranność i estetyka wykonania oraz wkład twórczy.
 autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy za I, II, III
miejsce, możliwe są także wyróżnienia.
 nagrody zostaną wręczone po rozstrzygnięciu konkursu. O terminie wręczenia
nagród Organizator powiadomi Dyrekcje szkół, jednocześnie informacje zostaną
podane na stronie internetowej bpkomorowo.blogspot.com
5. Postanowienia końcowe:
 prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora, który zastrzega
sobie prawo do ich ekspozycji oraz bezpłatnej reprodukcji prac w prasie i
Internecie w celu promocji konkursu.
 udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody uczestnika na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych oraz wykorzystanie
jego wizerunku do celów konkursu, w tym rozpowszechniania informacji
w mediach.
 zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
 wszelkie informacje związane z przebiegiem konkursu dostępne są również pod
numerami telefonów: 55 231 10 16 – biblioteka w Komorowie Żuławskim oraz
726 799 888 – biblioteka w Nowakowie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

