REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Papież Franciszek wśród dzieci i młodzieży”
I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Polkowic we współpracy z Polkowickim Centrum
Animacji z siedzibą przy ul. Skalników 4 w Polkowicach.
2. Celem konkursu jest:
 przybliżenie uczestnikom postaci Papieża Franciszka,
 rozwijanie wyobraźni i aktywności plastycznej dzieci i młodzieży,
 prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży,
 inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych technikach
plastycznych.
3. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Polkowice.
4. Konkurs będzie się odbywał w pięciu kategoriach wiekowych:
 I kategoria: przedszkolaki,
 II kategoria: klasy I, II, III szkoły podstawowej,
 III kategoria: klasy IV, V, VI szkoły podstawowej,
 IV kategoria: klasy szkoły gimnazjalne,
 V kategoria: klasy szkoły ponadgimnazjalne.
5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Każda praca winna być na odwrocie
opatrzona metryczką zawierającą: imię i nazwisko ucznia, pełną nazwę szkoły, klasę, wiek, imię
i nazwisko opiekuna, adres email, nr telefonu kontaktowego. Prace powinny być opisane
drukowanym pismem.
6. Czas trwania konkursu: 18 czerwca – 24 lipca 2016 roku. Termin dostarczenia prac mija 11 lipca
2016 roku.
7. We wszystkich kategoriach wiekowych dopuszcza się prace wykonane dowolną techniką
plastyczną na papierze formatu A4.
8. Kryteria oceny prac będą obejmowały:
 zgodność z tematem,
 oryginalność,
 estetykę wykonania,
 wyraz artystyczny,
 samodzielność,
 kompozycję.
II. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
1. Prace należy dostarczyć lub przesłać do dnia 11 lipca 2016 roku (liczy się data wpłynięcia)
na adres: Polkowickie Centrum Animacji ul. Skalników 4, 59-101 Polkowice z dopiskiem
na kopercie Konkurs Plastyczny „Papież Franciszek wśród dzieci i młodzieży”.
2. Dopuszcza się możliwość nadsyłania prac indywidualnie przez uczniów. Prace uczniowskie
z jednej szkoły powinny być umieszczone w dużej kopercie.
3. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 lipca 2016 r.
po mszy świętej, która odbędzie się o godz.12.00 w Auli Forum, ul. Skalników 6
w Polkowicach, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni przez Organizatora konkursu.
III. Komisja konkursowa.
1. Komisja konkursowa powoływana jest przez Organizatora.
2. Komisja konkursowa zapozna się z pracami, dokona ich oceny.

3. Komisja może przyznać najlepszym pracom nagrody i wyróżnienia. Jedna osoba może zdobyć
tylko jedną nagrodę w ramach konkursu.
4. Decyzje komisji konkursowej są suwerenne i ostateczne.
5. Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.

IV. Nagrody.
1. Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych kategoriach wiekowych.
2. Dla nagrodzonych/wyróżnionych w każdej kategorii wiekowej przewidziane są dyplomy
i nagrody rzeczowe.
3. Organizator przewiduje dla wszystkich uczestników konkursu dyplomy oraz drobne upominki.
4. Nagrody rzeczowe, dyplomy oraz drobne upominki dla wszystkich uczestników konkursu
ufundowane będą przez Organizatora – Burmistrza Polkowic oraz współorganizatora –
Polkowickie Centrum Animacji.
V. Postanowienia końcowe.
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora. Autorzy przenoszą
na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia
dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach,
imprezach okolicznościowych.
3. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
4. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z niniejszym regulaminem,
odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i takie, które będą naruszały powszechnie
przyjęte normy społeczne.
5. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki. Przesłanie pracy na Konkurs oznacza wyrażenie zgody uczestnika (lub
przedstawiciela ustawowego uczestnika w przypadku niepełnoletnich uczestników) na
przechowywanie i przetwarzane jego danych osobowych przez Organizatora zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.
z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z Organizatorem oraz
w celach związanych z Konkursem.
6. Wyróżnieni zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie/e-mailowo i zaproszeni
na uroczyste rozdanie nagród.
7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Agata Baran/ Alicja Giejson-Dwernicka
tel. 76 746 88 20.
Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie organizatora www.polkowice.eu
i współorganizatora www.pca.pl

