REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA KARTKĘ
WIELKANOCNĄ

1. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie,
Adres organizatora: 82–400 Sztum, Os. Sierakowskich 15, tel. 55-267-74-79,
e-mail: sekretariat@pcpr.powiatsztumski.pl

2. CELE KONKURSU
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania zwyczajem obdarowywania się kartkami
świątecznymi:
- propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych,
- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej.

3. TEMATYKA
Tematem konkursu jest kartka okolicznościowa z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt
Wielkanocnych w postaci kartki świątecznej.

4.TECHNIKA
Technika wykonania prac jest dowolna (rysunek, malarstwo, wycinanka, wyklejanka).

5. KATEGORIE WIEKOWE
1. Dzieci do 10 roku życia.
2. Dzieci od 11 do 18 roku życia.

6.TERMINY
Ogłoszenie konkursu – 27.03.2019 r. Zakończenie przyjmowania prac 10.04.2019 r.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 12.04.2019 r.

7.WARUNKI UCZESTNICTWA
• W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież przebywające w pieczy zastępczej;
• Prace należy wykonać ręcznie;
• Każdy uczestnik konkursu może wykonać 1 kartkę wielkanocną;
• Każda praca musi być zapakowana w kopercie z dopiskiem „Konkurs na kartkę świąteczną”,
imię i nazwisko uczestnika oraz wiek;
• W konkursie nie będą oceniane prace wykonane w technice komputerowej.

8. FORMAT PRAC
Maksymalny format prac A4 (297 X 210 mm)

9. DOSTARCZENIE PRAC
Prace konkursowe należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie
osobiście w kopercie z dopiskiem lub przesłać na adres Centrum za pośrednictwem poczty do
dnia 10 kwietnia 2019 r. (liczy się data wpływu).

10.WYBÓR ZWYCIĘZCÓW
Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą, zgodnie z kryteriami oceniania, przez komisję
konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z 3 członków.

11. NAGRODY
Nagrody dla dzieci do 10 r. ż oraz dla dzieci od 11 do 18 r. ż za I, II II miejsca zostaną przekazane
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, o terminie rodziny zastępcze oraz wychowawcy
zostaną poinformowani telefonicznie. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma słodki upominek
za wykonaną kartkę.

12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O formacie i kolejności prac wybranych do wystawy decyduje organizator.
2. Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych Konkursu
informacji osobowych zawartych w metryczce każdej z prac.
3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do
konkursu do działań informacyjno-promocyjnych.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność
i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

