REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Rodzina w 100-lecie Niepodległości”

1. Organizator
Organizatorem Konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju,
al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.

2. Temat i cel Konkursu
Temat Konkursu nosi nazwę „Rodzina w 1000-lecie Niepodległości” - forma zobrazowania
zrealizowana według własnej interpretacji i stylizacji. Celem Konkursu jest promocja tradycji,
rodziny, patriotyzmu oraz szacunku do historii.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie i termin przekazywania prac
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, wychowankowie
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu buskiego
(z klas I-VII).
2. Konkurs prac plastycznych ma przedstawiać osobistą prezentację lub interpretację
wskazanego tematu. Wysoko oceniany będzie osobisty, indywidualny wkład w prace
zgłoszone na konkurs.
3. W Konkursie oceniane będą prace wykonane w każdej technice.
4. Format zgłaszanych prac nie może być mniejszy niż A5.
5. Na Konkurs można nadesłać 1 pracę wykonaną przez danego uczestnika, każda szkoła może
przedstawić maksymalnie 3 prace.
6. W Konkursie oceniane będą tylko prace wykonane samodzielnie.
7. Prace należy przekazywać Organizatorowi do dnia 18 maja 2018 roku.
8. Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne
z przeniesieniem praw autorskich na rzecz Organizatora.
9. Oceniane będą tylko prace przesłane w oryginale.
10. Prace przesłane w oryginale muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz
datą urodzenia.
11. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły lub placówki, do której uczęszcza
uczestnik konkursu lub indywidualnie przez uczniów na adres Organizatora wskazany
w regulaminie. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:
Al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój.
12. Za datę przekazania przyjmuje się datę doręczenia pracy na ww. adres.

4. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody dla rodzin dzieci, które zajmą trzy pierwsze miejsca:


Za zajęcie 1 miejsca:
- wejście dla 4-osobowej rodziny do PARKU ENERGYLANDIA (al. 3 Maja 2, 32-640
Zator)



Za zajęcie 2 miejsca:
wejście dla 4-osobowej rodziny do PARKU ROZRYWKI I MINIATUR SABAT
KRAJNO (Krajno Zagórze 43 C, 26-008 Górno)



Za zajęcie 3 miejsca:
wejście dla 4-osobowej rodziny do ZOO LEŚNE ZACISZE (Lisów ul. Wygwizdów 6,
26-026 Morawica)

2. Dla uczestników prac plastycznych przeznaczone są także wyróżnienia i dyplomy.

5. Organizacja i przebieg Konkursu
1. Oceniane będą tylko te prace, które spełniły warunki konkursu.
2. Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji wejdą pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju.
3. Organizator wyłania laureatów Konkursu nie później niż do dnia 24 maja 2018 roku.
4. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej PCPR w Busku-Zdroju
w terminie do 25 maja 2018 roku.
5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu 25 maja 2018 r. podczas
Festynu Rodzinnego w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju
6. Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych
w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, mediach oraz poprzez ich
prezentację w formie wystawy.

