Regulamin konkursu plastycznego
„Koźmiński park oczami mojej wyobraźni.”
1. Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
2. Celem konkursu jest:
- promocja lokalnego dziedzictwa i walorów Parku im. Powstańców Wielkopolskich w
Koźminie Wielkopolskim,
- rozwój kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży,
- promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Konkurs jest skierowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów szkół
podstawowych. Uczestnikami mogą być uczniowie szkół znajdujących się na terenie miasta i
gminy Koźmin Wielkopolski, a także dzieci i młodzież, zamieszkująca na terenie naszej
gminy, ale uczęszczająca do placówek oświatowych poza jej granicami.
4. Uczestnicy konkursu są podzieleni na następujące kategorie:






Kategoria I – dzieci do lat 6,
Kategoria II – uczniowie z klas I-III szkół podstawowych,
Kategoria III – uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych,
Kategoria IV – uczniowie z klas VII -VIII szkół podstawowych.

5. Zasady konkursu i techniki prac:




prace mogą być wykonane dowolną techniką w formacie A3 (prace płaskie),
muszą być pracami indywidualnymi, samodzielnymi, własnymi, wcześniej
niepublikowanymi,
na odwrocie pracy należy napisać: imię i nazwisko uczestnika, kategorię, wiek i adres
szkoły.

Prace złożone po terminie i niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie
konkursowej.
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
 estetyka wykonania pracy,
 zgodność z tematem,
 samodzielność pracy,
 ciekawe ujęcie tematu.

7. Prace wraz z wypełnionym Załącznikiem nr 1 należy złożyć w placówkach oświatowych
lub Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin
Wielkopolski z dopiskiem „Konkurs plastyczny pt. „Koźmiński park oczami mojej
wyobraźni” w terminie do 24.05.2019r.

8. O wyłonieniu
laureatów
decyduje
Jury
powołane
przez
Organizatora.
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród laureatom Organizator poinformuje
na stronie internetowej www.kozminwlkp.pl oraz poprzez placówki oświatowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do nie odsyłania prac.
10. Werdykt Jury konkursu jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
11. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego
regulaminu.

Załącznik:
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

