REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ KREW RATUJE ŻYCIE – KRWIODAWSTWO W OCZACH DZIECI ”
ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI
OBCHODÓW 15-LECIA POWSTANIA KLUBU HDK PCK PRZY ZG ZOSP RP
W ŁYSYCH
POD PATRONATEM RCKIK w OSTROŁĘCE

1. Organizatorzy:
- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy ZG ZOSP RP w Łysych,
- Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.
2. Przedmiot konkursu:
- przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej propagującej ideę
honorowego krwiodawstwa.
3. Cele konkursu:
- propagowanie idei honorowego krwiodawstwa,
- rozwijanie wyobraźni plastycznej.
4. Adresaci konkursu:
- Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych działających na terenie
Gminy Łyse i obejmuje następujące kategorie:
a) Kategoria I: uczniowie klas I-III,
b) Kategoria II: uczniowie klas IV-VI,
c) Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII.
5. Warunki uczestnictwa:
- każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie 1. pracę w formacie A4 wykonaną
dowolną techniką plastyczną (przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne),
- gotowe elementy wykorzystane do wykonania pracy, eliminują ją z oceny,
- w konkursie nie będą oceniane także prace, wykonane w technice komputerowej,
- do pracy prosimy dołączyć wypełnioną i czytelnie podpisaną przez
rodzica/opiekuna prawnego kartę zgłoszenia, dołączoną do niniejszego regulaminu.

6. Ocena prac:
- komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna
nagrody we wszystkich kategoriach wiekowych,
- prace zostaną ocenione pod względem: zgodności z tematem, samodzielności,
staranności wykonania, pomysłowości, wrażeń artystycznych,
- nagrodzone prace można będzie obejrzeć na stronie www.goksir-lyse.pl oraz
www.facebook.com/goksirlyse.
7. Ogłoszenie wyników i nagrody:
- o wynikach konkursu szkoły zostaną powiadomione po 15 listopada 2022 r.,
- za I, II i III miejsce w każdej kategorii uczestnicy otrzymają nagrodę rzeczową,
- wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
8. Termin składania prac:
- prace na konkurs należy dostarczyć do 31.10. 2022 roku do Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Łysych.
9. Uwagi końcowe:
- prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę,
- wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania prac w celach
popularyzatorskich,
- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wystawiania i publikowania prac bez
zgody autora.
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Akceptuję warunki zawarte w Regulaminie Konkursu oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie

przez

Organizatora

Konkursu

danych

osobowych

zawartych

w niniejszym Zgłoszeniu oraz na fotografowanie pracy w celach promocyjnych
konkursu przez jego organizatora, w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

