REGULAMIN
Konkursu plastycznego
„Obrazki z naszej historii – 820 lat Rzeplina”
1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Stowarzyszenie Przyjaciół Rzeplina „Nasz
Rzeplin” . Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od
Gminy Skała.
2. Cel konkursu:
* edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych,
* rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności,
* wzmacnianie wiary we własne możliwości,
* rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych.
3. Zasady i kryteria oceniania:
-

konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Skała,
technika plastyczna dowolna – płaska,
format pracy: A4 - A3,
każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, wiek
autora, tytuł pracy, oraz telefon kontaktowy do opiekuna,
prace oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Rzeplina „Nasz Rzeplin”,
konkurs będzie rozstrzygnięty w II kategoriach wiekowych: 6-10 lat i 11-15 lat,
Komisja Konkursowa wybierze z dostarczonych 3 prace, które zostaną nagrodzone.
kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne,
prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą do 04.08.2018 r. do siedziby SPR „Nasz
Rzeplin” - 32-046 Rzeplin 140, lub osobiście do sklepu ogólnospożywczego - Rzeplin
34,
zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoczesną zgodą autora na wykorzystanie jego
pracy w prasie, internecie czy publikacjach pokonkursowych,
organizator nie zwraca prac konkursowych,
złożenie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Uczestnik tym samym wyraża zgodę na publikowanie danych osobowych
w materiałach dotyczących Konkursu,
administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w związku z
Konkursem jest Organizator (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą
elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.).
4. Wyniki konkursu:
Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Rzeplinie,
podczas obchodów „820-lecia Rzeplina”.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.
Prace nie spełniające zasad regulaminu, a w szczególności wymiarów pracy oraz
terminu zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

