REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NA TROPIE CZYSTEGO POWIETRZA
W GMINIE GAWORZYCE”
I. Organizator
Gmina Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce
II. Cele konkursu
Celem głównym konkursu jest:






kształtowanie
poczucia
odpowiedzialności
za
środowisko
naturalne,
w szczególności za czyste powietrze,
zrozumienie znaczenia czystego powietrza dla zdrowia ludzi, roślin, zwierząt,
kształtowanie świadomości ekologicznej
rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci
rozbudzanie kreatywności i inwencji twórczej dzieci.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w
Gaworzycach.
2. Dzieci wykonują prace w grupie razem z opiekunem.
3. Każda grupa może składać maksymalnie 1 pracę.
4. Oceniane
będą
oryginalność,
zgodność
z
tematem,
pomysłowość,
a także estetyka wykonania pracy.
5. Technika prac: dowolna, praca o maksymalnych wymiarach 90cmx75cm
6. Każda
praca powinna zawierać następujące informacje (umieszczone
na odwrocie):
a. tytuł
b. nazwa grupy
c. nazwa przedszkola
d. imię i nazwisko opiekuna grupy pod kierunkiem
7. Do prac należy dołączyć kartę uczestnictwa (załącznik nr 1), którą powinien podpisać
opiekun grupy.
8. Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez organizatora.
9. Organizator przewiduje 3 nagrody główne za I, II, III miejsce oraz dyplomy.
10. Wszystkie grupy otrzymają dyplomy za udział.
11. Prac nie zwracamy, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji
konkursu.
12. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
13. Organizator informuje, że zdjęcia zwycięskich grup zostaną opublikowane na stronie
internetowej Publicznego Przedszkola w Gaworzycach oraz Gminy Gaworzyce.

IV. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:
Katarzyna Mleczko tel. 76 8316 285, w. 32

V. Termin i miejsce nadsyłania prac
Prace należy dostarczyć w terminie 15.09 – 16.10.2020 r. na adres:
Urząd Gminy w Gaworzycach
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
pok. 212, w godzinach pracy urzędu.

Załącznik nr 1

Karta uczestnictwa w konkursie plastycznym
„NA TROPIE CZYSTEGO POWIETRZA W GMINIE GAWORZYCE”

Nazwa i telefon przedszkola:

.....................................................................................................

.....................................................................................................
Nazwa grupy:

....................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna przygotowującego grupę do konkursu:

......................................................................................................

……………………..
Miejscowość, data

…………………………………….
Podpis opiekuna grupy

