Regulamin konkursu plastycznego
„KIEDY MYŚLĘ POLSKA”
1. Konkurs organizowany jest w związku z 96. rocznicą odzyskania Niepodległości Polski, którą
świętować będziemy 11 listopada 2014 roku.
2. Celem konkursu jest edukacja patriotyczna i obywatelska dzieci i młodzieży, pielęgnowanie
polskości i tradycji narodowej.
3. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie.
4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół specjalnych, wychowanków świetlic
terapeutycznych i ośrodków terapii zajęciowej (bez ograniczeń wiekowych) z terenu gminy
Pelplin.
5. Tematyka prac powinna nawiązywać do Święta Niepodległości Polski (walka o niepodległość,
praca na rzecz wolnej Polski)
6. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo. Dopuszczalny format prac
konkursowych – A3
7. Zgłoszone prace na odwrocie powinny zawierać dane wg wzoru zamieszczonego na końcu
regulaminu.
8. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa z dniem 3 listopada 2014 r. godz. 15.00.
9. Miejsce przyjmowania prac: Miejski Ośrodek Kultury w Pelplinie, ul. Kościuszki 2a, sekretariat,
pon. – pt. w godz. 7.30 – 15.00.
10. Organizator powoła komisję konkursową.
11. Dostarczone prace oceniane będą w kategoriach:
I kat - dzieci w wieku do 6 lat
II kat - uczniowie klas I – III szkół podstawowych
III kat - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
IV kat - uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
V kat. - uczniowie ośrodków szkolno-wychowawczych/osoby niepełnosprawne
12. Komisja wybierze po 3 najlepsze prace z każdej kategorii.
13. Wyniki konkursu zostaną podane na internetowej stronie Miejskiego Ośrodka Kultury
w Pelplinie www.mok.pelplin.pl najpóźniej 7 listopada 2014 r.
14. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody, które
zostaną wręczone podczas drugiej części oficjalnych obchodów Święta Niepodległości
w Ośrodku Kultury w Pelplinie, dnia 11 listopada 2014 r. około godz. 11.30.
15. Organizatorzy nie przewidują zwrotu nadesłanych prac (na życzenie w terminie od 12 do 30
listopada można prace odebrać). Wybrane prace finałowe będą eksponowane podczas

uroczystości Święta Niepodległości w Ośrodku Kultury w Pelplinie, dnia 11 listopada 2014,
jak również zamieszczone na stronie internetowej www.mok.pelplin.pl.
16. Pytania dotyczące konkursu można kierować do Miejskiego Ośrodka Kultury, tel. 58 5361452,
601 203 019, e-mail: mok@pelplin.pl

Opis pracy według wzoru – proszę o wypełnienie drukowanymi literami

Konkurs Plastyczny
pod hasłem: „Kiedy myślę Polska"
Lp
Dane autora pracy
1.

Imię:

2.

Nazwisko:

3.

Wiek*

4.

Grupa**

5.

Nazwa i adres szkoły/placówki oświatowej:

6.

Nauczyciel/ opiekun

7

Tel. kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu (ustawa
o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm.)

Dzieci w
wieku do 6
lat

Uczniowie klas
I-III SP

I

II

Uczniowie klas
IV – VI SP

III

Uczniowie szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnaz.
IV

Uczniowie/osoby
niepełnosprawne

V

Imię i nazwisko

........................................................
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

* wpisać wiek uczestnika
** postawić znak X w odpowiednim polu

