Regulamin konkursu plastycznego
pt. „Stary Park - przyroda widziana oczami dziecka”
1. Organizator:
• Gmina Krynki, ul. Garbarska 16, 16-120 Krynki
2. Cele konkursu:
• popularyzacja Parku Podworskiego w Krynkach oraz zagadnień z zakresu ochrony przyrody;
• zachęcanie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczającą
przyrodę;
• rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda;
• kształtowanie świadomości o potrzebie ochrony przyrody i środowiska;
• kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży poprzez prace plastyczne;
• rozwijanie zdolności manualnych uczestników.
3. Warunki uczestnictwa:
• konkurs skierowany jest do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum;
• rozstrzygnięty zostanie w następujących kategoriach wiekowych:
a) przedszkolaki,
b) klasy I –III szkoły podstawowej,
c) klasy IV- VI szkoły podstawowej,
d) klasy I-III gimnazjum;
• tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień z zakresu ochrony przyrody i środowiska w
Parku Podworskim w Krynkach;
• technika prac dowolna – do wyboru przez uczestnika konkursu;
• format prac plastycznych: dowolna;
• prace bez opraw;
• nie przyjmujemy prac zbiorowych;
• każda praca powinna zawierać:
a) formularz zgłoszeniowy do konkursu plastycznego, stanowiący załącznik do
niniejszego regulaminu,
b) prosimy podpisać prace na odwrocie drukowanymi literami;
• osoby biorące udział w konkursie „Stary Park - przyroda widziana oczami dziecka” wyrażają
zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
4. W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny
z p. Elżbietą Czeremcha, nr telefonu 85 722 81 21.
5. Termin i miejsce dostarczania prac: do 30 czerwca 2017 r., na adres: Gminny Ośrodek Kultury,
ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki.
6. W skład jury wchodzi: Elżbieta Czeremcha, Lucyna Jurkiewicz, Monika Pietkiel, Emilia SzulborskaŻyndul. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności Jury Konkursowe ma prawo nie przyznać
poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.
7. Czas trwania konkursu: od 1 czerwca do 30 czerwca 2017 roku.
8. Prace konkursowe można wykonywać Gminnym Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 7, 16-120 Krynki
w każdą sobotę czerwca (3.06., 10.06., 17.06., 24.06.) w godzinach 12:00 – 19:00. Organizator
zapewnia materiały niezbędne do wykonania prac.
9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie https://krynki.pl/ w dniu 14 lipca.
10. Nagrody zostaną wręczone podczas imprezy Dni Krynek w dniach 22-23 lipca 2017 r.
11. Uwagi dodatkowe:
• prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
• niezgodne z regulaminem nie będą uwzględniane,
• prace przechodzą na własność organizatora,
• rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku

