Regulamin Powiatowego Konkursu plastycznego - informatycznego
dla uczniów szkół gimnazjalnych

„STOP CYBERPRZEMOCY”
§1 Celem konkursu

 Propagowanie zachowań pozytywnych.
 Promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy, wyrażenie dezaprobaty wobec przemocy.
 Plastyczna realizacja przez uczniów hasła: „STOP CYBERPRZEMOCY”.
§2 Organizator
Organizatorem konkursu jest Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce
§3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 1-3 szkół gimnazjalnych powiatu żywieckiego.
2. Konkurs jest bezpłatny i może w nim wziąć udział każdy gimnazjalista.
3. Szkoła zamierzająca uczestniczyć w konkursie potwierdza to wysyłając zgłoszenie
na adres organizatora do 10 listopada 20014 r. (wzór zgłoszenia w załączniku)
§4 Czas trwania konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 10 listopada, a kończy się 12 grudnia 2014 r.
§5 4 Termin i warunki dostarczenia prac
1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu dowolnych
technik graficznych w formacie A2 z pominięciem formy przestrzennej.
2. Konkurs ma charakter indywidualny / każda praca ma jednego autora /.
3. Prace są zgłaszane do konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej
pracy należy wpisać imię, nazwisko i adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
4. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do sekretariatu gimnazjum w terminie
do 12 grudnia 2014r./ decyduje data stempla pocztowego/
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
6. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.
7. Wszystkie prace będą brały udział w wystawie organizowanej przez Ośrodek Promocji
Gminy w Węgierskiej Górce

§5 Zasady przyznawania nagród
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa w składzie:


mgr Renata Krzuś nauczyciel gimnazjum Węgierska Górka



mgr Kamila Pawlus nauczyciel gimnazjum Węgierska Górka



mgr Urszula Kuta nauczyciel SP Węgierska Górka

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora, o odbiorze nagród
szkoły zostaną poinformowane telefonicznie.
3. Kryteria oceny prac:


Zgodność pracy z tematem



Estetyka wykonania



Pomysłowość

4. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
5. Laureaci zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi (pierwsze trzy miejsca)
6. Sponsorzy nagród:


Publiczne Gimnazjum w Węgierskiej Górce



ART.-TECH Tomasz Kapuściarz ul. Zielona 53 Węgierska Górka



Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-Usługowe Emilia i Wiesław Białożyt
Milówka ul.Dworcowa22

§6 Dodatkowe informacje
1. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami tel. 033 8640-760 lub 517324962
2. Regulamin konkursu oraz druk zgłoszenia można pobrać ze strony
www.gimweg.pl
E-mail: gimweg@gazeta.pl

Załącznik Nr 1

Zgłaszam udział szkoły w Konkursie plastycznym „STOP CYBERPRZEMOCY”
Nazwa i dane placówki
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy
……………………………………………………………………………………………………………….
Data zgłoszenia

Podpis Opiekuna uczestnika/ów Konkursu

………………………………………………………………………………………………………………

