Regulamin Gminnego Konkursy Plastycznego
„Wolni od używek – to, czego się uczymy, staje się częścią nas”
Patronat
Wójt Gminy Mykanów
Dariusz Pomada
I. Postanowienia ogólne
•

regulamin określa zasady Gminnego Konkursy Plastycznego z zakresu profilaktyki
uzależnień;
• Organizatorami konkursu jest ZSP w Borownie, patronat sprawuje Urząd Gminy Mykanów;
• Celem konkursu jest:
- profilaktyka antyalkoholowa, antynikotynowa, antynarkotykowa;
- popularyzacja wiedzy odnośnie uzależnień;
- rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych;
- inspirowanie do działań w zakresie profilaktyki uzależnień;
- kształtowanie postaw szacunku i empatii wobec innych.
II. Warunki uczestnictwa i zasady konkursu
• konkurs przeprowadzony jest w 2 kategoriach:
kategoria I – uczniowie klas 4-6
kategoria II – uczniowie klas 7-8
• konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mykanów;
•
•

•
•
•
•

termin składania prac- 23 maja 2022 roku;
autorem pracy może być tylko jedna osoba, do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie
prace autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie
poprzednio nie publikowane;
warunkiem udziału jest podpisanie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego ( załącznik);
prace należy składać w sekretariacie ZSP w Borownie, ul Klonowa 6/8 oraz za
pośrednictwem e-mail: sekretariat@szkolaborowno.pl
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2022 roku, informacja o wyniku
zostanie umieszczona na stronie internetowej ZSP w Borownie oraz na szkolnej stronie
fb;
nagrody dla zwycięzców zostaną przekazane opiekunom.

III. Forma konkursu
•
•

•

uczestnik może złożyć jedna pracę w formacie A3 lub A4;
technika – dowolna płaska (uczniowie klas 4-6), grafika komputerowa (uczniowie klas 7-8);
prace w programie komputerowym należy zapisać z rozszerzeniem .jpg lub .png i przesłać
na adres e-mail sekretariat@szkolaborowno.pl
informację z imieniem i nazwiskiem autora i opiekuna oraz szkołą i klasą należy zamieścić
na odwrocie pracy.

IV. Komisja konkursowa

•

prace konkursowe oceni komisja powołana prze Organizatora;

• kryteria oceny:
- zgodność z tematyką;
- inwencja i pomysłowość
- czytelność przekazu
- ogólne wrażenia estetyczne
V. Nagrody
•
•

Organizatorzy przyznają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w każdej kategorii wiekowej za
pierwsze trzy miejsca.
Organizatorzy planują przyznanie nagrody specjalnej – NAGRODY PUBLICZNOŚCI –
wyłonionej w głosowaniu za pośrednictwem platformy Microsoft Forms w dniach 30-31
maja 2022 roku.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane podczas „Pikniku sportowego Blue Day” w dniu
3.06.2022 w Borownie.

Zapraszamy do udziału!

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„Wolni od używek – to, czego się uczymy, staje się częścią nas”
Ja, nizej podpisana/y, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:
……………………………………………………………………………………………..
w Gminnym Konkursie Plastycznym„Wolni od używek – to, czego się uczymy, staje się częścią
nas”

………………………

…………………………………………………..

data, miejscowość

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że zapoznałam/am się z Regulaminem konkursu i zobowiązuję się go
przestrzegać. Regulamin dostępny jest w ZSP w Borownie oraz na stronie internetowej.

………………………

…………………………………………………..

data, miejscowość

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam/nie wyrażam zgodę na publikację wizerunku lub zdjęcia mojego dziecka w celach
dokumentacyjnych oraz promocyjnych ( możliwa publikacja na stronie internetowej szkoły
oraz na szkolnym fb)

………………………

…………………………………………………..

data, miejscowość

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

