REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
Pn: „ Bożonarodzeniowe życzenia”
I.
II.

Organizator - Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie”.
Cele konkursu.
 Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
 Popularyzowanie wśród uczniów wartości i tradycji świątecznych
 Kształtowanie wśród uczniów postaw społecznych, empatii i tolerancji
 Odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku względem
siebie nawzajem ponad podziałami i wbrew barierom społecznym

III. Warunki uczestnictwa.
a. Konkurs jest skierowany dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII.
b. Tematyka prac plastycznych dotyczy projektu świątecznej kartki bożonarodzeniowej
c. Technika prac: dowolna – np.: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze, collage
(kolaż), wydzieranka, wyklejanka, itp.- do wyboru przez uczestnika konkursu.
d. Format prac plastycznych : standardowa kartka pocztowa ( wym. 90-110mm / 140-160mm z
tolerancją +/-2mm)
e. Prace bez oprawy .
f. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
g. Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa;
2. placówka, adres, telefon (wraz z numerem kierunkowym);
3. imię i nazwisko nauczyciela/i lub opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń przygotował pracę.
4. podpisane oświadczenie przez autora i prawnego opiekuna ( zał. 1 do regulaminu) oraz
oświadczenie opiekuna ( zał. 2)
IV. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny
nr tel: 791 398 061.
V. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30 listopada 2018 roku, na adres:
 Fundacja Wspierania Rozwoju Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” 41-250 Czeladź, ul. Żytnia 30 z
dopiskiem „ Konkurs plastyczny – Bożonarodzeniowe życzenia”. Liczy się data wpłynięcia pracy do
Fundacji.
VI. W skład jury oceniającego wchodzi: czterech członków Rady Fundacji oraz Fundator.

Jury wybierze 10 prac wyróżnionych i z nich trzy prace rekomendowane do nagród rzeczowych.
Praca, która otrzyma pierwsze miejsce stanie się oficjalną kartką charytatywną całej akcji.

VII. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.fundacjanaszezaglebie.com.pl w dniu
05 grudnia 2018r., a nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego spotkania, na które nasi
laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni, w styczniu 2019.
VIII. Nagrody. Przewidziane są nagrody, które zostały ufundowane przez fundację i wręczone przez
Fundatora Fundacji Pana dr Tomasza Grada.
I miejsce – karta podarunkowa za 300 zł do EMPIK-u + publikacja pracy w formie karki pocztowej +
dyplom+ drobne upominki
II miejsce – karta podarunkowa za 200 zł do EMPIK-u+ dyplom+ drobne upominki
III miejsce –karta podarunkowa za 100 zł do EMPIK-u + dyplom+ drobne upominki
IV – X miejsce - dyplomy + drobne upominki
Specjalna nagroda dla szkoły z której wpłynie najwięcej prac na konkurs – rzutnik multimedialny
IX. Uwagi dodatkowe.
a. Prace przysłane po terminie, nie będą brały udziału w konkursie
( liczy się data wpływu/dostarczenia do fundacji)
b. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, zrolowane, nie
będą brane pod uwagę.
c. Prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wystawiane, publikowane i
wykorzystywane do celów statutowych Fundacji, bez dodatkowej zgody ich autorów.
d. Praca, która otrzyma pierwsze miejsce, zostanie wydrukowana, powielona i jako oficjalna
charytatywna kartka świąteczna, wykorzystywana do działań statutowych fundacji na terenie
województwa śląskiego
d. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
e. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobnym pismem lub telefonicznie o miejscu i godzinie
uroczystego rozdania nagród – informacja do szkół.
f. Patronat Honorowy nad konkursem objął: ks. Kanonik Jarosław Wolski, Proboszcz Parafii
pw. Św. Stanisława w Czeladzi
g. Patronat medialny nad konkursem objął: Kwartalnik- Kurier Zagłębia

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Zał. nr 1

Zgłoszenie uczestnictwa
( może być jedno zbiorcze dla szkoły)*
Szkoła Podstawowa nr……….w…………………………………………………………………..
Adres:………………………………………………………………………………………………………..




Zgłasza swoich kandydatów do uczestnictwa w konkursie Fundacji Wspierania Rozwoju
Zasobów Ludzkich „Nasze Zagłębie” pn.”Bożonarodzeniowe życzenia”.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z regulaminem i warunkami konkursu
Oświadczamy, że wymienieni są uczniami naszej szkoły a prace są ich autorstwa.

1.Imię i nazwisko ucznia……………………………………………klasa……………..
2.Imię i nazwisko ucznia……………………………………………klasa…………….
Opiekun prac:……………………………………………..tel/mail kontaktowy……………………………………………………

Podpis i pieczątka dyrektora szkoły

Zał. 2

Oświadczenie
Imię i nazwisko opiekuna prawnego ..............................................................




Ja niżej podpisany, w imieniu swoim i mojego dziecka oświadczam, że wyrażam zgodę na
dowolne wykorzystanie autorskiej pracy plastycznej mojego
syna/córki.......................................................przez Fundację Wspierania Rozwoju Zasobów
Ludzkich "Nasze Zagłębie" w ramach akcji charytatywnej "Bożonarodzeniowe życzenia" jak
również do innych celów statutowych oraz wykorzystanie danych osobowych ( imię i
nazwisko, klasa, nazwa szkoły) w celach informacyjno/promocyjnych działań fundacji.
Oświadczam również, że praca mojego dziecka zgłoszona do konkursu jest jego pracą
autorską i że ponoszę pełną odpowiedzialność prawną za ewentualne roszczenia osób
trzecich w sprawach naruszenia ich praw autorskich.

*Brak wyrażenia zgody powoduje, że praca nie będzie brała udziału w konkursie bez konieczności jej
zwracania szkole i autorowi.
miejscowość data podpis rodzica ..................... ........... ..................

