REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PN. „ZDROWA ŻYWNOŚĆ TO MOJA AKTYWNOŚĆ”

§1
Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie
plastycznym pn. „Zdrowa żywność to moja aktywność”
1. Organizatorami konkursu są:
* Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu, z siedzibą w Opolu na ul. I-go
Maja 9, 45-061 Opole
* Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Sudetów Wschodnich w
Prudniku, z siedzibą w Prudniku ul. Traugutta 19, 48-200 Prudnik
* Prudnicki Ośrodek Kultury z siedzibą w Prudniku ul. Kościuszki 1A, 48-200 Prudnik
2. Konkurs rozpoczyna się od dnia 18 kwietnia 2018r. i trwa do 10 maja 2018r.
§2
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:
1. Kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych poprzez świadome i aktywne
działanie;
2. Propagowanie zdrowych nawyków żywnościowych wśród dzieci;
3. Poszerzenie wiadomości dotyczących zdrowego odżywiania się;
4. Kształtowanie poczucia estetyki, wyobraźni twórczej, pomysłowości, koordynacji
wzrokowo-ruchowej
§3
Przedmiot konkursu
1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie samodzielnie pracy konkursowej dowolną
techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, itp.), w
formacie A4, w układzie poziomym lub pionowym.
2. Tematyka pracy musi nawiązywać do hasła przewodniego konkursu „Zdrowa
żywność to moja aktywność”.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi.

§4
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie (za pośrednictwem swojej szkoły)
dzieci uczęszczające do klas I-VI szkół podstawowych Gminy Prudnik.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
a) przesłanie pisemnego zgłoszenia, zawierającego wyrażenie stosownych
oświadczeń i zgody przedstawicieli ustawowych lub innych osób
uprawnionych do reprezentowania Uczestnika na udział w Konkursie, o treści
zgodnej z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu Konkursu,
b) przesłanie pracy plastycznej spełniającej warunki określone w § 3.
4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich
postanowień Regulaminu Konkursu.
5. Przekazanie pracy oraz wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego
jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora autorskich praw
majątkowych i zależnych do prac złożonych w Konkursie. Zakres przeniesienia
i upoważnienia uregulowany jest w stosownym oświadczeniu znajdującym się na
formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
6. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie prace konkursowe przekazane
korespondencyjnie bądź bezpośrednio do siedziby Prudnickiego Ośrodka Kultury,
w terminie określonym w § 5 ust. 1 za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza
Uczestnik.
7. Każda placówka oświatowa może zgłosić maksymalnie po 5 prac
konkursowych z każdej klasy biorącej udział w konkursie.
8. Autorzy prac z chwilą przekazania ich za pośrednictwem placówki oświatowej
Organizatorowi i pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Regulaminie
Konkursu stają się Uczestnikami Konkursu.
9. Ogłoszenie o Konkursie ukazuje się na:
* stronie internetowej Prudnickiego Ośrodka Kultury www.pok-prudnik.pl,
* ogłoszenie zostanie przesłane do szkół w formie elektronicznej.
§5
Zgłoszenie prac konkursowych
1. Zgłoszenia i prace można doręczyć korespondencyjnie bądź bezpośrednio do dnia
10 maja 2018 roku do godziny 16.00 do siedziby Prudnickiego Domu Kultury (w
przypadku korespondencyjnego dostarczania decyduje data wpływu).
2. Podpisanie i przekazanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
postanowienia Regulaminu, z którymi Uczestnik Konkursu obowiązany jest się
zapoznać.
3. Koszty wykonania i dostarczenia prac ponosi rodzic lub opiekun prawny
Uczestnika.
§6
Ocena prac konkursowych
1. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
2. Komisja Konkursowa pod uwagę weźmie:
a) umiejętność doboru tematu pracy,

b) samodzielność wykonania,
c) jakość wykonania,
d) oryginalność.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach :
a) klasy I-III
b) klasy IV-VI
§7
Ogłoszenie wyników Konkursu
1.Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej PTTK i
Prudnickiego Ośrodka Kultury
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu
w terminie do 22 maja 2018 r.
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone na
scenie podczas „XXXIX Rajdu Maluchów”.
4. W przypadku niepodjęcia przez laureata konkursu nagrody w terminie Organizator
zobowiązuje się przekazać za pośrednictwem szkoły.
§8
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej.
a) klasy I-III
b) klasy IV-VI
§9
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady
i warunki prowadzenia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne,
uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do Konkursu powstałe bez winy Organizatora.
3. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie
Uczestnik Konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie
obciążają Organizatora.
4. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmian w
Regulaminie oraz unieważnienia Konkursu w każdym czasie, aż do ogłoszenia
wyników Konkursu i wyboru Laureatów.
5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
obowiązującego prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób
trzecich przez autora pracy zgłoszonej do Konkursu.
7. Ewentualne spory między Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu będą
rozstrzygane polubownie.

