Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego
dla dzieci i młodzieży pt. „Wzdłuż Wisły” 2017
„Spacer i odpoczynek u brzegu Wisły”
Organizator:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu

Współorganizator
Związek Miast Nadwiślańskich w Toruniu

Patronat honorowy:
Burmistrz Świecia

§ 1. Cel konkursu


poznanie i popularyzacja walorów jednej z najbardziej urokliwych rzek Europy,



wzrost świadomości ekologicznej u młodych ludzi poprzez szerzenie wiedzy na niwie plastycznej
o postawach proekologicznych względem Wisły,



promocja twórczo działających szkół, przedszkoli, ośrodków kultury i pracowni plastycznych,



zwiększenie zainteresowania turystycznego i rekreacyjnego wodami Wisły,



rozbudzenie i poszerzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowań krajobrazem i turystyką regionu.



upowszechnienie wiedzy na temat działalności Związku Miast Nadwiślańskich.
§ 2. Uczestnictwo

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek pozaszkolnych, w czterech kategoriach wiekowych:
1) 5 -6 lat
2) 7 -10 lat
3) 11 -13 lat
4) 14 -19 lat
2. Technika i forma prac:
* część plastyczna (malarstwo, rysunek, grafika)
 format prac: min. A3 - max B2 (50/70 cm)
* część fotograficzna
 akceptowane będą prace czarno-białe i kolorowe w dowolnej technice fotograficznej w postaci odbitek
w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym,
 prace na nośniku elektronicznym nie będą oceniane,
 dopuszczone do konkursu będą prace w formacie od 18x24 cm do 30x40 cm.
3. Każda praca powinna być zaopatrzona w następującą metryczkę:
NAZWISKO ……………..........................................................................
IMIĘ ....................................................................................................
WIEK ....................................................................................................
SZKOŁA/INSTYTUCJA ..........................................................................
ULICA ...................................................................................................
MIASTO ................................................................................................
KOD ......................................................................................................
E-MAIL INSTYTUCJI...............................................................................
NAZWISKO NAUCZYCIELA ....................................................................
NUMER TELEFONU NAUCZYCIELA……………………………………………
4. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
5. Prace przesłane w rulonach nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

§ 3. Kryterium oceny prac
O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora. Jury pod uwagę weźmie:



twórczą pomysłowość i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu,
ogólną estetykę wykonania prac.
§ 4. Harmonogram

1. Termin nadsyłania prac wraz z wypełnionym i podpisanym „Oświadczeniem o zapoznaniu się z
regulaminem oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu praw
autorskich”: 10.11.2017 rok - liczy się data stempla pocztowego
Prace należy składać na adres:
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
z dopiskiem: konkurs plastyczny „Wzdłuż Wisły’’
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Hanna Kawecka - instruktor ds. plastycznych
OKSiR, tel. 795 117 260.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana do 20.11.2017 na stronie internetowej OKSiR w Świeciu:
www.oksir.eu
§ 5. Nagrody
1. Jury przyzna nagrodę główną GRAND PRIX.
2. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. Przewidziana jest również nagroda specjalna dla nauczyciela/opiekuna, za największą ilość
wyróżnionych prac wśród podopiecznych.
4. Nagrody ufundowane są przez Burmistrza Świecia oraz Związek Miast Nadwiślańskich.
5. Nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie okolicznościowych pocztówek.
§ 6. Uwagi końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do własności i bezpłatnego publikowania nadesłanych prac do
celów promocyjnych.
2. Organizator zastrzega sobie możliwości wprowadzania zmian w regulaminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji ewentualnych spornych kwestii
wynikających z niniejszego regulaminu.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej
5. Koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca.
6. Nadesłane prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.

