
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-TECHNICZNEGO

„SUROWCE WTÓRNE”

1.  Organizatorem  konkursu  jest  Gminne  Centrum  Kultury,  Promocji  i  Turystyki
w Szaflarach.

2.  Konkurs  przeznaczony  jest  dla  uczniów  klas  IV-VIII  szkół  podstawowych  z  gminy
Szaflary. Prace zostaną ocenione w jednej kategorii.

3. Konkurs jest jednoetapowy.

4. Cele Konkursu

• Rozwijanie  kreatywności,  uzdolnień  plastycznych,  wrażliwości  artystycznej  dzieci
i młodzieży.

• Rozwijanie umiejętność pracy w grupach.

• Wzbogacanie  warsztatu  plastycznego  i  rozwijanie  różnorodnych  form  i  technik
plastycznych w tym form przestrzennych.

• Wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno-technicznych

• Motywowanie  uczniów do poszerzenia swojej  wiedzy oraz  mobilizowanie ich  do
samodzielnej i systematycznej pracy.

• Inspirowanie i zachęcanie do poszerzania wiedzy na tematy ekologiczne.

• Zwrócenie uwagi na problemy klimatyczne na świecie. 

• Wykształcenie umiejętności obserwacji otaczającego świata.

5. Zasady uczestnictwa:

• Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej (płaskiej
lub  przestrzennej),  która  będzie  w  ciekawy  i  inspirujący  sposób  promowała
nietypowe  i  oryginalne  wykorzystanie  surowców  wtórnych  jako  materiału  do
tworzenia dzieł sztuki.

• Prace mogą być zgłaszane jako indywidualne oraz w parach.

• Format  prac  –  prace  płaskie  od  formatu  A4  do  A2,  prace  przestrzenne  –  nie
przekraczające wymiarów 100 x 70 cm podstawa, 50 cm wysokość.

• Każda osoba/zespół może zgłosić najwyżej jedną pracę plastyczną.

• Do każdej pracy powinna być załączona karta informacyjna identyfikująca autorów
pracy (imię i nazwisko, klasa, szkoła).

• Po  rozstrzygnięciu  Konkursu  zdjęcia  prac  zostaną  zamieszczone  na  stronie
internetowej GCKPiT, same zaś prace zostaną zwrócone szkołom. 

6.  W  Konkursie  zostaną  wybrane  trzy  najlepsze  prace.  Laureaci  wezmą  udział
w dwudniowym wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (planowany termin
wyjazdu to wrzesień/październik 2019 roku).

7. Zwycięzców Konkursu wyłoni Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji  Konkursowej są
ostateczne i nie podlegają odwołaniom.
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8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 czerwca 2019r.

9.  Wyniki  Konkursu  zostaną  zamieszczone  na  stronie  internetowej  Organizatora
www.gckpit.szaflary.pl oraz na fanpage’u portalu internetowego Facebook.

10.  Akceptacja  Regulaminu  następuje  poprzez  przekazanie  Organizatorowi  Pracy
Konkursowej.

11.  Warunkiem udziału  w Konkursie jest  akceptacja  Regulaminu,  wyrażenie  zgody  na
przetwarzanie  danych  osobowych  Uczestników  oraz  złożenie  oświadczenia  i  zgody
rodzica/prawnego opiekuna (załącznik nr 1 do Regulaminu).

12: Przez złożenie pracy konkursowej i zgłoszenia rodzic/opiekun: 

• wyraża zgodę na udział w Konkursie;

• oświadcza,  że  jest  opiekunem  prawnym  Uczestnika  –  na  załączonym  do
Zgłoszenia Uczestnika formularzu;

• wyraża  zgodę  na  opublikowanie  imienia,  nazwiska  oraz  publikowanie  pracy
konkursowej Uczestnika;

• oświadcza, że w związku z uczestnictwem w Konkursie nie będzie dochodził
jakichkolwiek roszczeń od Organizatora;

• zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia
w całości.

13. Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach,

ul. Zakopiańska 18,

34-424 Szaflary

z dopiskiem „Konkurs Surowce Wtórne”. Termin nadsyłania prac: do 31 maja 2019 (tj.
piątek) 

Prace przesłane po upływie tego terminu nie będą uwzględniane w Konkursie. 

14. Uczestnicy Konkursu z chwilą nadesłania pracy akceptują postanowienia niniejszego
Regulaminu.

15. Kontakt do Organizatora:

Gminne Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach

ul. Zakopiańska 18

34-424 Szaflary

tel. 18 27-547-23
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OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że zapoznałam/em się  z  regulaminem konkursu plastyczno-technicznego
pn. „Surowce Wtórne”. Oświadczam, że zawarte w niniejszej karcie dane są prawdziwe,
a przesłana praca została wykonana osobiście przez moje dziecko. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb konkursu (zgodnie z art. 32
ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)) oraz na publikację przesłanej
pracy.

…………………………............................................…

(data i miejscowość/ podpis rodzica, prawnego opiekuna)

ZGODA RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka: 

...................................................………………....................…………………………………….

(imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła)

w konkursie plastyczno-technicznym pn. „Surowce Wtórne” 

..................................…………...

(miejscowość, data)

...............................................……………..

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)
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