
                                                                                  

REGULAMIN

V EDYCJI KONKURSU  PLASTYCZNEGO  NA PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNĄ
OZDOBĘ LUB KARTKĘ  ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNĄ

1.Organizator Konkursu:
 * Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu 

2. Cele Konkursu:
* rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów;                                                  
* rozwijanie wrażliwości estetycznej;                                                                                                         
* stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych;                                          
* powrót do tradycji wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;                                                              
* umożliwienie przedstawienia własnej wizji, nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia. 

3. Temat:
* Zadaniem uczestników jest przedstawienie nastroju oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia               
   w połączeniu z elementami ekologicznymi i przyrodniczymi w postaci ozdoby  
    choinkowej lub kartki świątecznej. 
* Interpretacja tematu jest dowolna, zależna od wyobraźni autora. 

4. Uczestnicy:
* Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych  z terenu Parków 
Krajobrazowych: „Lasy Janowskie”, Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego 

5. Zasady uczestnictwa:
* Autorem ozdoby choinkowej zgłoszonej do Konkursu może być tylko 1 osoba.
* Z jednej klasy mogą być przesłane na konkurs   max. 3 prace  , (wyboru 3 najlepszych prac dokona 
nauczyciel-opiekun klasy).
* Uczestnicy Konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać ozdobę lub kartkę 
świąteczną, dowolnymi technikami plastycznymi. Preferowane jest użycie materiałów naturalnych,
tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
* Do wykonania stroiku, bombki, kartki lub innej ozdoby prosimy   nie używać    żywego  świerku!
* Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię   
i nazwisko autora pracy , opiekuna, klasa, adres  szkoły.
* Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
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*  Prace  należy  przekazać  do  dnia  20.11.2021  r.  na  adres:  Zespół  Parków  Krajobrazowych
w  Przemyślu,  37-700  Przemyśl  ul.  Tadeusza  Kościuszki  2,  z  dopiskiem  "Tradycje  świąteczne".
Obowiązuje  data  stempla  pocztowego.
*  Warunkiem  zakwalifikowania  pracy  do  Konkursu  jest  przesłanie  wraz  z  pracą   prawidłowo
wypełnionej  i podpisanej karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) z pieczęcią placówki
oraz spełnienie warunków zapisanych w Regulaminie.
* Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw 
   autorskich, o których mowa w ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U.
   z 2006 r. Nr 90 pozycja 631 j.t). 
* Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą
   o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 pozycja 926 j.t ) w zakresie niezbędnym 
   do realizacji konkursu.
* Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
* Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

6. Format:
* świąteczno-noworoczna ozdoba choinkowa o dowolnym kształcie. 
* Wielkość ozdoby choinkowej lub kartki  nie może przekroczyć 15 cm.

7. Kryteria oceny prac:
Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
* zgodność z tematem;
* pomysłowość i oryginalność formy;
* estetyka wykonania;
* zastosowanie elementów ekologicznych:
* samodzielność przy wykonaniu pracy;
* prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV-VI i klasy VII-VIII

8. Zasady przyznawania nagród:
* O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, 
   zwaną dalej Komisją. 
* Komisję powołuje Organizator.
* Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze minimum trzy, max. cztery przyznając 
nagrody zwycięzcom w każdej kategorii oraz wyróżnienia.
* Autorzy zwycięskich prac otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe a pozostali uczestnicy 
konkursu nagrody pocieszenia i dyplomy za udział. 
* Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
* Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna. 
* Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród  oraz o terminie i miejscu ich 
wręczenia telefonicznie.
*  Jeżeli  sytuacja  epidemiologiczna  w regionie/Przemyślu  związana  z  chorobą zakaźną COVID-19
utrzyma się na poziomie umożliwiającym funkcjonowanie w przestrzeni zamkniętej na określonych
warunkach, finał konkursu (przyznanie dyplomów i nagród jego laureatom i uczestnikom) odbędzie
się  w  siedzibie  Zespołu  Parków  Krajobrazowych  w  Przemyślu  przy  ul.  Tadeusza  Kościuszki  2
w Pracowni Przyrodniczej na parterze budynku. W przypadku ograniczeń z tą sytuacja związanych
nagrody i dyplomy zostaną przekazane/przesłane.                                           
Zwycięskie prace zostaną sfotografowane i  umieszczone na stronie internetowej  Organizatora oraz
zaprezentowane na wystawie pokonkursowej  w siedzibie tut. Zespołu
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