KONKURS PLASTYCZNY pt. „ SYMBOLE WOLNOŚCI NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI”
Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach.
CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.
2. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.
3. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych, wzmocnienie uczud patriotycznych dzieci.
ZASADY KONKURSU:
1. Tematyka prac:
Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązujące do Narodowego Święta Niepodległości.
Kompozycja plastyczna przedstawiająca symbole narodowe, ojców niepodległości, ważne historyczne momenty
dotyczące niepodległości.
2. Konkurs adresowany jest dla dzieci z terenu Gminy Dolice w kategoriach:
Dzieci od:
6 – 10 roku życia
11 – 16 roku życia
3. Praca musi mied format A3 (297 x 420 mm) .
4. Technika wykonania pracy: dowolna technika graficzna, plastyczna, malarska, rysunkowa.
5. Wszystkie prace zgłaszane na konkurs winny byd oryginalne, tj. nie nagrodzone wcześniej w innych konkursach.
6. Dopuszcza się pomoc rodziców przy wykonywaniu pracy, należy w takim wypadku napisać na odwrocie że praca
została wykonana wraz z rodzicami.
7. Każdy uczestnik konkursu może zgłosid tylko jedną pracę plastyczną.
8. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu.
9. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do
wszystkich swoich prac powstałych w ramach konkursu na polach eksploatacji:
 eksponowanie na wystawie pokonkursowej organizowanej przez organizatora zarówno w
jego siedzibie, jak i poza nią, z zaznaczeniem nazwiska autora oraz miejsca, które zajęła
praca w konkursie,
 wprowadzanie do pamięci komputerów,
 wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
 publikację na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.
10. Udział w konkursie jest bezpłatny.
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
KRYTERIA OCENY PRAC:
 pomysłowośd i oryginalnośd ujęcia tematu
 poprawnośd merytoryczna
 czytelnośd przekazu
 estetyka wykonania
 przestrzeganie wytycznych zawartych w regulaminie konkursu
Prace oraz wypełnione oświadczenie należy dostarczyd do Gminnego Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki ,
ul. Wiejska 4, 73-115 Dolice najpóźniej do 5 LISTOPADA 2018 roku. Regulamin oraz oświadczenie można pobrad ze
strony: centrumdolice.pl
Koordynator konkursu – Izabela Betler 519 540 173
Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie, która odbędzie się 11 LISTOPADA 2018 roku podczas
obchodów Dnia Niepodległości na placu przy GCISiP. Wtedy także zostaną wyłonieni zwycięzcy i wręczone będą
nagrody. Po uroczystości wyniki konkursu będą udostępnione profilu GCISiP na Facebooku oraz na stronie
internetowej www.centrumdolice.pl oraz na stronie www.dolice.pl.
PRACE KONKURSOWE POWINNY ZAWIERAD OPIS:
Miejscowośd
Imię i nazwisko autora
Wiek autora
Telefon kontaktowy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminne Centrum Integracji
Społecznej i Profilaktyki z siedzibą w Dolicach ul. Wiejska 4. Inspektorem ochrony
danych w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach jest Pan
Krzysztof Pukaczewski, adres e-mail: pukaczewski@hotmail.pl

Organizator zastrzega sobie możliwośd zmian w regulaminie.

