REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ WIELKANOCNĄ Z ŻYCZENIAMI DLA
DZIECI Z TERENU GMINY ROGOWO
1. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Rogowo.
2. Cele konkursu:
• popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych,
• przywrócenie zwyczaju obdarowywania się kartkami świątecznymi,
• rozwijanie zdolności plastycznych,
• rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej.
3. Szczegóły konkursu:
• Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną, własnoręcznie wykonaną pracę.
• Uczestnik wykonuje kartkę świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi
(rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).
• Przy wykonaniu kartki należy uwzględnić techniczne możliwości skanowania.
• Format kartki: A6 (105 mm x 148 mm).
• Kartka musi posiadać na odwrocie dane osoby, która wykonała kartkę: imię i
nazwisko, wiek, klasa i szkoła, opiekun/nauczyciel.
• Każda praca powinna być również zaopatrzona w kartę zgłoszeniową do konkursu.
oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku.
4. Kategorie konkursowe:
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach:
I KATEGORIA: uczniowie punktów i oddziałów przedszkolnych
II KATEGORIA: uczniowie szkół podstawowych klas I-III
III KATEGORIA: uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI
IV KATEGORIA: uczniowie gimnazjum oraz VII i VIII klasy szkoły podstawowej
5. Miejsce i termin składania prac: Kartki wielkanocne należy dostarczyć do Urzędu Gminy w
Rogowie, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach urzędowania do 5 kwietnia 2019 r. (tj.
piątek, do godz. 14:00)
6. Kryteria, ocena prac i nagrody: Prace będą oceniane pod względem poprawności zrozumienia
tematu, interpretacji i ogólnego wyrazu artystycznego przez powołaną przez Wójta Gminy
Rogowo Komisję Konkursową. Komisja wyłoni po 3 zwycięzców z każdej kategorii wiekowej,
którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
• Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Stołu Wielkanocnego
10 kwietnia 2019 r.
• Spośród wszystkich dostarczonych kartek konkursowych Komisja Konkursowa
wybierze jedną, która otrzyma specjalne wyróżnienie oraz zostanie wydrukowana
i rozesłana z życzeniami wielkanocnymi Wójta Gminy Rogowo.
7. Postanowienia końcowe
• Każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie złożonej pracy w działalności Gminy
Rogowo (tj. publikowanie, przetwarzanie elektroniczne, wykorzystanie do celów
promocyjnych). Jedna z wszystkich złożonych prac zostanie wykorzystana jako
ŚWIĄTECZNA KARTKA WIELKANOCNA GMINY ROGOWO.
• Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem powyższego Regulaminu.

Wszelkich informacji dot. konkursu udziela Pani Mariola Barańska
tel. 54 280 16 22, pokój nr 18 w Urzędzie Gminy Rogowo.

