Konkurs Plastyczny
„Świat wolny od używek”

I.

Celem konkursu jest:
1. zwiększenie świadomości wśród całego społeczeństwa z terenu gminy
Pabianice w temacie używek: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny,
2. ukazanie piękna otaczającego nas świata bez substancji zmieniających
świadomość,
3. spędzenie wspólnego czasu w rodzinie nad przygotowaniem pracy
konkursowej, która skłoni do refleksji nad pozytywnymi aspektami życia
wolnego od nałogów.

II.

Organizator i czas trwania konkursu
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach
2. Konkurs rozpoczyna się 01 kwietnia 2015r. i trwa do 15 kwietnia 2015
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 maja 2015

III.

Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń lub uczennica dowolnej szkoły z
terenu gminy Pabianice
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznana się z Regulaminem
konkursu.

IV.

Temat konkursu
1. Tematem konkursu jest zinterpretowanie nazwy konkursu i przestawienie tej
interpretacji plastycznie.

V.

Zasady konkursu
1. Prace plastyczne zgłaszane do konkursu mogą być wykonane techniką
dowolną – płaską, malarstwo, rysunek, grafika, grafika komputerowa, format
A3 lub większy.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną
samodzielnie lub wspólnie z rodzicem.
3. Do każdej pracy konkursowej uczestnik jest zobowiązany dołączyć druk
zgłoszenia do udziału w konkursie (Druki można pobrać u pedagoga szkoły lub
ze strony internetowej http://www.gops.pabianice.gmina.pl/
4. Każda praca na odwrocie musi być podpisana przez wykonawcę HASłEM,
które wykonawca nadaje samodzielnie i wpisuje na Zgłoszeniu do udziału w
konkursie. ( pracy nie należy podpisywać imieniem i nazwiskiem )
5. Praca plastyczna oceniona najwyżej posłuży jako forma graficzna ulotki i
plakatu.

VI.

Rozstrzygnięcie konkursu
1. Ocena oddanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane przez
Organizatora.
2. Jury kierować się będzie następującymi kryteriami przy wyłanianiu laureatów:
a. wartość artystyczna pracy,
b. oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę
3. Każdy członek komisji konkursowej wybierze spośród złożonych prac, 10
najlepszych prac uczniów szkół podstawowych oraz 10 najlepszych prac
uczniów gimnazjum przyznając im punkty w kolejności od 1 do 10.
4. Po zsumowaniu wyników zostaną wyłonione miejsca od 1 do 3 dla
wykonawców pracy szkół podstawowych i gimnazjum.
5. Laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wys. 300,00 zł.
6. Laureat II miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wys. 150 zł.
7. Laureat III miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wys. 100 zł.
8. Laureaci miejsc IV – X otrzymają nagrody rzeczowe w postaci: farb, kredek.
9. Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymają nagrody pocieszenia –
słodycze.

VII.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
1. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 16 maja 2015r. na
Pikniku „Rodzina razem”
2. O dokładnym terminie każdy uczestnik konkursu zostanie poinformowany
osobiście.

VIII.

Osoby do kontaktu
1. pedagodzy szkół z terenu gminy Pabianice
2. drogą elektroniczną na adres: magdalena.mielczarek@gmina.pabianice.pl lub
beata.stachura@gmina.pabianice.pl

Zgłoszenie do udziału w konkursie plastycznym
„Świat wolny od używek”

Hasło ………………………………..
proszę wypełnić drukowanymi literami – nadanym hasłem wykonawca podpisuje swoją pracę ( na pracy nie
należy zamieszczać imienia i nazwiska oraz klasy )

………………………………………………………..
imię i nazwisko uczestnika konkursu

………………………………………………………..
Szkoła i klasa

nr telefonu jednego z rodziców …………………………………………..

1.

Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania z pracy ( w sposób nieograniczony
czasowo i terytorialnie ) w dowolnym celu, a w szczególności w wydawnictwach

i pozostałych

mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a.

utrwalanie i zwielokrotnienie pracy dowolną techniką,

b.

wprowadzenie pracy do pamięci komputera,

c.

nagrywanie pracy na dowolnego rodzaju nośniki danych,

d.

publikację pracy w internecie,

e.

rozpowszechnianie dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,

f.

wykorzystanie pracy do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy,

g.

inne przypadki rozpowszechniania pracy, w tym jej wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie,

h.

dokonywanie opracowań pracy, w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i
modyfikacji.

2.

Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie imienia i nazwiska, szkoły oraz klasy.

3.

Uczestnik zgadza się na publikację swojego wizerunku wykonanego podczas uroczystości wręczania
nagród.

4.

Udział w konkursie oznacza wyrażanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów
konkursu.
akceptuję i wyrażam zgodę na udział mojego
dziecka w konkursie plastycznym „Świat wolny od
używek”

…………………………………………………….
podpis rodzica lub opiekuna prawnego/data

