REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ Przemoc to słabość - nie siła „

I. Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu „ Przemoc to słabość - nie siła” ” jest Zespół
Interdyscyplinarny, działający przy Urzędzie Gminny Żagań, zwany dalej
Organizatorem.
2. Celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań, wolnych od
przemocy .
3. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne – ulotki informacyjne „Przemoc to
słabość -nie siła „
4. Konkurs trwa od 13.05.2013 do 23.05.2013.
5. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody wszystkich
autorów prac na nieodpłatne wykorzystanie ich prac przez Organizatora w
celach promocyjnych i informacyjnych.
II. Warunki uczestnictwa.
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która :
- jest uczniem Gimnazjum Publicznego przy Zespole Szkół w
Tomaszowie ul. Leśna 3.
- jest uczniem klas IV-VI szkół podstawowych / publicznych i niepublicznych/ z
terenu Gminy Wiejskiej Żagań
- dostarczy pracę konkursową zgodnie z Regulaminem Konkursu
2. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
3. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedną pracę.
III. Warunki prac.
1.
2.
3.
4.

Format prac : A3.
Technika prac dowolna.
Nie uwzględniamy prac przestrzennych.
Praca czytelnie podpisana / imię , nazwisko autora i nazwa szkoły/ - na
drugiej stronie pracy.
IV. Kryteria oceny prac.
1. Zgodność treści pracy z tematyką konkursu.
2. Pomysłowość i oryginalność w przedstawieniu zagadnienia konkursowego.
3. Walory artystyczne i estetyka prac.
V. Termin i miejsce składania prac.

Prace należy złożyć do 23.05.2013 roku do godziny 14:00 w sekretariacie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 9a w Żaganiu.
VI. Ocena prac konkursowych.
-spośród wszystkich złożonych i spełniających wymogi prac członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego w terminie do 31.05.2013 roku wyłonią :
jednego laureata w kategorii klas IV –VI szkoła podstawowa / I miejsce/
jednego laureata w kategorii klas I-III gimnazjum / I miejsce/
dodatkowo członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego mogą przyznać dwa
wyróżnienia
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po 31.05.2013 poprzez informację
zamieszczoną na tablicy ogłoszeń Zespołu Interdyscyplinarnego, znajdującą się w siedzibie
GOPS w Żaganiu, a także publikacje na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Wręczenie nagród nastąpi w Urzędzie Gminy ul. Armii Krajowej 7 w Żaganiu , podczas
posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w terminie do 30.06.2013 roku.
VII. Nagrody i wyróżnienia.
1. Laureaci pierwszych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
2. Laureaci wyróżnień otrzymają dyplomy i upominki rzeczowe.
3. Prace laureatów zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy
oraz posłużą do opracowania ulotki informacyjno – profilaktycznej.
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