Regulamin konkursu plastycznego
„Motocykl moich marzeń”
Organizator
1.

Organizatorem konkursu plastycznego „Motocykl moich marzeń” jest Stowarzyszenie
MOTO LEWART , Gmina Radomyśl Wielki, Samorządowe Centrum Kultury i Bibliotek
w Radomyślu Wielkim, oraz Zarząd Osiedla w Radomyślu Wielkim

2.

Konkurs realizowany jest w ramach imprezy: „Pożegnanie Sezonu Motocyklowego”

Cel konkursu
1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwój zainteresowań motoryzacją wśród dzieci i młodzieży.
3. Pobudzanie kreatywności, wyobraźni uczestników i odbiorców konkursu.

Założenia organizacyjne
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Radomyśl
Wielki
2. Tematem konkursu jest przedstawienie wymarzonego motocykla w postaci pracy
plastycznej.
3. Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach:
- Kat. I - (kl. 0 - III)
- Kat. II - (kl. IV-VIII)

4. Technika prac: rysunek, malarstwo, grafika, kredki, tempera, pastele, ołówek, węgiel
(technika płaska).
5. Format prac plastycznych: A3 (dowolny układ: poziomy lub pionowy ).
6. Prace zbiorowe nie będą przyjmowane.
7. Autor może zgłosić wyłącznie jedną pracę konkursową.
8. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
9. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1).
10. Każda praca powinna być opisana na odwrocie zgodnie z następującym wzorem:
•

imię i nazwisko autora, klasa;

•

placówka, adres, telefon;

•

imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego uczeń
przygotował pracę.

11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich,
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu, Organizatora: Stowarzyszenia
MOTO LEWART , Gminy Radomyśl Wielki, Samorządowego Centrum Kultury
i Bibliotek w Radomyślu Wielkim oraz Zarządu Osiedla w Radomyślu Wielkim.
Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
12. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
14. Termin

dostarczania prac do 23 września 2022 r. (piątek) w godz. 8.00 – 16.00
do Samorządowego Centrum Kultury i Bibliotek w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 29

Ocena prac konkursowych
1.

Nadesłane prace oceni jury, powołane przez Organizatora.

2. Jury pod uwagę weźmie:
•

zgodność z regulaminem

•

jakość wykonania,

•

kreatywność i oryginalność.

3. Decyzje jury są ostateczne.

Ogłoszenie wyników konkursu
1. W każdej kategorii zostaną przyznane: I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
2. Autorzy wybranych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas imprezy „Pożegnanie
Sezonu Motocyklowego” w dniu 2 października 2022r. (niedziela) o godz. 16:15

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa pracy na konkurs „Motocykl moich marzeń”

Imię i nazwisko autora:.......................................................................................................

Klasa:...................................................................................................................................
Szkoła:.................................................................................................................................
Adres szkoły:........................................................................................................................
e-mail:...................................................................................................................................
Telefon placówki:..................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela:.................................................................................................
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu rodzica lub prawnego
opiekuna……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1

Karta zgłoszeniowa pracy na konkurs „Motocykl moich marzeń”

Imię i nazwisko autora:.........................................................................................................................
Klasa:......................................................................................................................................................
Szkoła:....................................................................................................................................................
Adres szkoły:..........................................................................................................................................
e-mail:.....................................................................................................................................................
Telefon placówki:...................................................................................................................................
Imię i nazwisko nauczyciela:..................................................................................................................
Imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu rodzica lub prawnego
opiekuna………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

