REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
P.T. „NIE - UZALEŻNIENIOM”
I. Organizator
• Stowarzyszenie Przyjaciół Zagórza
II. Cele konkursu.
• Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczne,
• Popularyzowanie wśród uczniów i mieszkańców treści zgodnych z zasadami
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie, współfinansowanego przez Urząd
Gminy w Babicach.
• Kształtowanie wśród uczniów i mieszkańców pozytywnego wizerunku rodziny oraz
siebie samych,
• Odwoływanie się do nieprzemijających wartości wychowania w duchu szacunku
względem siebie nawzajem.
III. Warunki uczestnictwa.
a. Konkurs jest skierowany dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zagórzu
a także wszystkich pozostałych mieszkańców Gminy Babice.
b. Tematyka prac plastycznych dotyczy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym
c. Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage
(kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu.
d. Format prac plastycznych nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
e. Prace bez oprawy w passe-partout.
f. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
g. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
1. imię i nazwisko autora, wiek, klasa; nr telefonu (dorośli mieszkańcy).
IV. Termin i miejsce nadesłania prac: do 05 listopada 2012 roku, w Bibliotece
Publicznej w Zagórzu.
V. W skład jury wchodzi: pięciu członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zagórza
a. Jury wybierze po trzy prace w każdej kategorii: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum,
mieszkańcy Gminy Babice.
b. Przewidziane są również wyróżnienia
VI. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.spz-zagorze.pl oraz
www.babice.pl. do dnia 15 listopada 2012r., a nagrody zostaną wręczone podczas
zabawy andrzejkowej, na którą nasi laureaci zostaną również zaproszeni.
VII. Nagrody.
Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
VIII. Uwagi dodatkowe.
a. W konkursie nie mogą brać udział osoby należące do Stowarzyszenia Przyjaciół
Zagórza.
b. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego
opakowania, zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
c. Prace przechodzą na własność organizatorów i będą wystawione w Bibliotece
Publicznej w Zagórzu.
d. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
e. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione osobiście o miejscu i godzinie
uroczystego rozdania nagród.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

