Zalacznik Nr I
do Uchwaly Nr'!H.1.& tzort
Zarzqdu Powialu w Olsztpie
z dnia .. {e,..h.,,,rgtnrq, 2ol8 r

Zarzqd, Powiatu w Olsztynie
zaptasza

uczni6w z klas I - III szk6l Srednich,
dla kt6rych Powiat Olsztyhski jest organem prowadzecym
do udzialu:

w Konkursie Plastycznym pn:
Aktywne i zdrowe spQdzanie wolnego czasu mlodzieiy
alter n atyw q dl a n ow o c ze s ny c h g ad g etdw

t e c h n o lo gic

WI w. zny

Termin:

I-

31 maja 2018 r.

Szczeg6ty Konkursu w zaleczonym Regulaminie.

c

h"

ZalacznikNr
do Uchwaly

2

N' 1.1!.l.4..rzors

Zarz4du Por.yiatu w Olsztymie
z dnia ..i 6..lr.;.4n.i*. 2or 8 r.

REGULAMIN
Konkursu Plastycznego dla rrrtodzieLy pod hastem
,,Akty'wne i zdrowe spQdzanie wolnego czasu mlodzie?y XXI w.
- alternatywq dla nowo czesnych gadget6w technolo g iczny ch"
$

1.

I

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

.
o
o
o

poszerzenie wiedzy z zakresu r6znorodnych form aktywnego wypoczynku,

promowanie zdrowego stylu 2ycia,
popularyzowanie aktywnoSci ftzycznej,
rozw6j wyobrazni i umiejgtnoSci plastycznych.

$

2 Organizator Konkursu

Organizatorem konkursu plastycznego dla mlodzieZy (zwanego dalej konkursem) jest Powiat

Olsztyriski z siedzlb4: Plac gen. J. Bema 5, 10 - 516 Olsztyn.
$ 3 ZaloZenia organizacyjne

1.

Konkurs adresowany jest do mlodzieZy

- uczpszczajqcej

do klas I

- III szk6l Srednich, dla

kt6rych Powiat Olsztyfrski jest organem prowadz4c).rn.

2.

KaZdy uczestnik moze wykona6 tylko jednq pracQ. Praca konkursowa moze mie6 tylko
jednego autora. Prace zbiorowe nie bqdq oceniane.

3. Technika wykonanych prac: dowolna (np. rysunek, grafika, malarstwo, kolaZ, malowanie

4.

na tkaninie, szkle, komiks, techniki mieszane, rzeLba, kompozycje przestrzenne itp.).
Dopuszczalny format prac konkursowych to ,{3, A2, a w przypadku prac przestrzennych
max 42x59x30 cm. Do kazdej pracy plastycznej dodatkowo naleZy dolqczyc pracQ
pisemn4 (max 2 strony A.4) wyjaSniajqcq motywy wyboru zaprezentowanej aktyr,vnoSci,
kr6tkajej charakterystykg a takze opis techniki wykonania pracy.
Prace nadeslane na Konkurs musz4 by6 pracami wlasnymi, nigdzie wczeSniej
niepublikowanymi.

5.

Prace powinny by6 podpisane. Etykieta powinna zawierac: imiq

i nazwisko autora, wiek,

nazwe szkoly, klasg.

6. Do pracy naleZy dolqczy(,
zalqcznrk nr

I

Zgodg na uczestnictwo dziecka wg wzoru stanowi4cego

do Regulaminu Konkursu.

7.

Prace naleZy dostarczy6 osobiScie lub przesla6 na adres Starostwa w terminie do 31 maja

2018

r. z dopiskiem ,,Konkurs

plastyczny". Decyduje data stempla pocztowego. Prace

nadeslane po terminie nie bpdqpodlegaly ocenie.

8. Wrgczenie

nagr6d odbqdzie siE

w

Starostwie Powiatowym

w

Olsztynie

wI

polowie

czerwca 2018 r.

9.

Udzial w Konkursie jest jednoznaczny z nieodplatnym udzieleniem praw autorskich na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.

i ogloszenie wynik6w
O wylonieniu zwycipzc6w konkursu decyduje powolana komisja konkursowa, kt6rej
$ 4 Ocena prac konkursowych

1.

zadaniem jest:
a) ocena prac plastycznych pod wzglEdem zgodnoSci z tematem, poziomu artystycznego
oraz jakoSci

i poziomu wykonania, oryginalnoSci, a takZe ocena pracy pisemnej pod
wzglqdem poprawnoSci ortograficznej, gramatycznej i stylistycznej, uzylej
argumentacji,
b) ustalenie w1mik6w,

c) sporzqdzenie protokolu z wynikami wg kolejnoSci miejsc,
d) poinformowanie natczycieli i/lub opiekun6w o wynikach.

2.

Komisja sklada siq z 3 os6b bqd4cych pracownikami Starostwa Powiatowego Olsztynie,
w tyn:

o Starosta Olsztyriskibqd? wskazana przez niego osoba,
. pracownik ds. Promocji Powiatu,
. pracownik ds. ochrony zdrowia,
3. Lista zwycigzc6w zostanie opublikowat:iana stronie intemetowej organizatora.
$ 5 Nagrody
Or

ganizator konkursu

- za zajEcie I miejsca
- zazajqcie II miejsca

p o st

-

anawi a pr zy znac

n

astqp uj 4c e nagro dy

wyjazd na obozjEzykowo

- bilet do kina dla 2 os6b,
- zazajEcie III miejsca - bilet do kina dla 2 os6b.

-

sportowy,

:

Zalqczniknr

1

do Regulaminu Konkursu

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA
w konkursie plastycznlm
pn. ,"Aktywne i zdrowe spqdzanie wolnego czasu mlodziezy XXI w.
now o c ze s nyc h gadget 6w t e c hnol o gi c znych "

-

alternatyuq dla

Jako rodzic (opiekun prawny) korzystaj4cy z pelni wladzy rodzicielskiej wobec

(imig, nazwisko i wiek dziecka)

uczgszczajqcej I uczpszczajqcego do klasy

szkoly

udzielam niniejszym zgody na udzial mojego dziecka (pozostajqcego pod mojq prawn4
opiekq) w konkursie plastycznym pn.,lktytne i zdrowe spgdzanie wolnego czasu mlodzieZy
XXI w. - alternatywq dla nowoczesnych gadgetdw technologicznych" i oSwiadczam,2e:

1.

zapozralamlzapoznalem sig z treSci4 regulaminu konkursu, kt6ry rozumiem

i w pelni

akceptujq.

2. praca konkursowa jest prac4 wlasn4 i nie narusza praw os6b trzecich.
3. przenoszQ nieodplatnie na Organizatora egzemplarz pracy konkursowej.
4. wyralam zgodg na wielokrotne, nieodplatne publikowanie nadeslanej przez moje
dziecko pracy konkursowej

w

materialach promocyjnych zwiqzanych

z

konkursem,

pr ezentacjach pokonkurs owych.

5.

wyra2amzgodgnaprzetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych dziecka dla cel6w
niniejszego konkursu zgodnie z ustaw4 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U . 2016 r. poz. 922 z poln. zm.).

miejscowoSi, data

czytelny podpis rodzica./opiekuna prawnego

