Regulamin konkursu
plastycznego
pt. ,,Ja i moja rodzina”
organizowanego w ramach I Marszu dla
Życia i Rodziny w Sieradzu
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu we współpracy
z Prezydentem Miasta Sieradza i Wójtem Gminy Sieradz.

II. CELE KONKURSU
Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Sieradz oraz Miasta wpisuje się w promocję
wydarzenia, jakim będzie pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny w Sieradzu. Inicjatywa ta jest kierowana
do rodzin, zatem przez zachęcenie dzieci do udziału w konkursie pragniemy zaprosić je wraz
z rodzicami na marsz i piknik w dniu 16 czerwca 2019 r.
Celem Konkursu jest:






promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych,
wzmacnianie rozwiązań służących harmonijnemu funkcjonowaniu rodzin,
pogłębianie świadomości dzieci i młodzieży na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka,
promowanie rodziny jako podstawowej komórki społecznej,
kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:



klasy I-IV,
klasy V-VIII.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Każda szkoła, chcąca wziąć udział w Konkursie, przesyła do 12 kwietnia 2019 roku zgłoszenie na
adres trazniewski@gmail.com.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
3. Za przeprowadzenie pierwszego etapu odpowiadają szkoły.
4. Termin składania prac konkursowych na etapie szkolnym: 10 maja 2019 r.
5. Prace można składać osobiście u nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, religii i plastyki w szkole,
do której dziecko uczęszcza.
6. Termin ogłoszenia wyników na etapie szkolnym: 17 maja 2019 r.
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7. Prace wyłonione jako najlepsze na etapie szkolnym, zostaną przekazane lub przesłane do
30 maja 2019 roku wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych do organizatora Konkursu:
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu
ul Al. Grunwaldzka 8
98-200 Sieradz
8. W Konkursie nie mogą wziąć udziału osoby powołane w skład Komisji oceniającej nadesłane
prace oraz ich krewni.
9. Udział w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu Konkursu.
10. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej organizatora konkursu –
www.nsj-sieradz.pl

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE
1. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi
i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
2. Prace konkursowe powinny być podpisane na odwrocie (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa
szkoły, telefon kontaktowy, pieczątka szkoły).
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (malarstwo, rysunek, grafika, techniki
mieszane). Prace plastyczne powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie nie
mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
5. Każda z placówek biorących udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 10 prac plastycznych
(po 5 z każdej kategorii wiekowej). W razie nadzwyczaj wysokiego poziomu konkursu na etapie
szkolnym, można zgłosić maksymalnie do 7 prac w jednej kategorii.
6. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem majątkowych
praw autorskich. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przekazania prac osobom
trzecim oraz do ich częściowej lub całkowitej publikacji, wyeksponowania prac na wystawach
pozakonkursowych oraz innych publikacjach związanych z działalnością Organizatora Konkursu.
7. Do zgłoszonych prac należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych dzieci na potrzeby konkursu, podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Brak podpisanego oświadczenia będzie równoznaczne z brakiem zgody na przetwarzanie
przesłanych danych osobowych, co uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i spowoduje
odrzucenie pracy.
8. Nadesłane prace przechodzą nieodpłatnie na własność organizatora konkursu i nie będą
zwracane autorom.
9. Organizator Konkursu nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich transportu.

VI. OCENA PRAC KONKURSOWYCH
1. Na pierwszym etapie jurorami są nauczyciele plastyki i religii w danej szkole. Ich celem jest
wyłonienie prac do etapu drugiego (punkt V. 5.).
2. Na drugim etapie (finałowym) prace są oceniane przez komisję składającą się z członków nie
związanych z żadną ze startujących w konkursie szkół.
3. Komisja, po wstępnej ocenie, wybierze najlepsze prace konkursowe, spośród których wyłonione
zostaną zwycięskie i wyróżnione prace.
4. Prace niespełniające założeń niniejszego regulaminu bądź nadesłane po terminie nie będą brane
pod uwagę przez Komisję Konkursową.
5. Prace oceniane będą pod względem:
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zgodności z tematem i celami Konkursu,
znaczenia pracy dla idei konkursu,
estetyki i oryginalności pracy.

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
1. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16 czerwca 2019 r., ok. godziny 17:00. Odbędzie
się ono na scenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego przy ul. Grodzkiej 1, podczas pikniku
rodzinnego.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany godziny ogłoszenia wyników,
w zależności od okoliczności zaistniałych podczas pikniku rodzinnego.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora Konkursu
nsj-sieradz.pl, po dniu rozstrzygnięcia.
4. Laureaci oraz uczestnicy drugiego etapu Konkursu zostaną nagrodzeni bezpośrednio po
ogłoszeniu wyników Konkursu, tj. jeszcze podczas pikniku rodzinnego.

VIII. NAGRODY
1. Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych.
2. Organizator Konkursu przyzna nagrody główne (za I, II, III miejsce) w każdej grupie wiekowej.
3. Organizator Konkursu przyzna także, obok nagród głównych trzy wyróżnienia w każdej z grup
wiekowych.
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wręczenia większej lub mniejszej liczby
wyróżnień w przypadku wysokiego lub niskiego poziomu Konkursu.
5. Organizator Konkursu ma prawo do nie przyznania nagród i wyróżnień w przypadku małego
zainteresowania Konkursem.
6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator Konkursu zapewnia możliwość przekazania wzoru dyplomu za wzięcie udziału
w pierwszym etapie, dla szkół zainteresowanych udziałem.
8. Uczestnicy drugiego etapu Konkursu otrzymają pamiątkowy dyplom za udział w międzyszkolnym
etapie.

IX. INNE POSTANOWIENIA
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i jest jedynym dokumentem
określającym zasady konkursu.
2. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są wiążące i ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
5. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u koordynatora Konkursu:
 Tomasz Raźniewski (tel. 661584573, trazniewski@gmail.com).

……………………………………………………….
Podpis i pieczęć parafii NSJ Sieradz

…………………………………………………
Podpis koordynatora konkursu
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