REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO–FOTOGRAFICZNEGO
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
organizowanego w ramach IV Festiwalu Zdrowego Stylu Życia

Zdrowie zawsze w modzie

§1
Cele konkursu
1. Promocja zdrowego stylu życia, popularyzacja sportu i odpowiedniego odżywiania się.
2. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży inspirowanej tematem zdrowego stylu życia.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem Konkursu „Zdrowie zawsze w modzie” jest KPCEN w Bydgoszczy.
§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs kierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach wiekowych:
1) 5 – 7 lat – przedszkole
2) klasy I – III szkół podstawowych
3) klasy IV – VIII szkół podstawowych
4) klasy III gimnazjów
5) klasy I – III szkół ponadgimnazjalnych
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
3. Ostateczny termin nadesłania prac upływa 1 października 2018 roku o godzinie 15.00.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w dowolnej technice w formacie A3.
5. Fotografie mogą być wykonane w dowolnym formacie.
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6. Prace plastyczne i fotografie należy opisać na odwrocie według wzoru:
Imię, nazwisko ucznia
Wiek/ klasa
Telefon kontaktowy
Nazwa placówki, adres
Imię, nazwisko opiekuna
7. Temat pracy powinien obejmować aspekt obecności zdrowego stylu życia w otoczeniu ucznia.
8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym
na wykorzystanie prac w celach promocyjnych konkursu.

udzieleniem

praw

autorskich

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
konkursu
swoich
danych
osobowych
(Ustawa
o
ochronie
danych
osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. poz. 1000).
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Prace niespełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 1 października 2018 roku na adres:
Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Jagiellońska 9
85-067 Bydgoszcz
z dopiskiem: Konkurs plastyczno-fotograficzny
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela
Magdalena Chylebrant-Karolak, tel. 52 349 31 50 w. 43
2. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Kryteria oceny prac:
 sposób przedstawienia tematu
 oryginalność
 jakość wykonania
 samodzielność
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej KPCEN w Bydgoszczy.
2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie w terminie do 2 października 2018 roku.
3. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy. Otwarcie wystawy połączone z wręczaniem nagród nastąpi
5 października 2018 roku.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna I, II, III miejsce w każdej z wyżej wymienionych grup wiekowych.

Zapraszamy
Organizatorzy
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