REGULAMIN
KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO
„EKOLOGICZNE OZDOBY BOŻONARODZENIOWE”
listopad - grudzień 2018 r.
Organizatorzy:
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdób bożonarodzeniowych. Pomysł oraz technika wykonania
jest dowolna, jednak ozdoby świąteczne muszą być wykonane z surowców wtórnych (np.: opakowań
papierowych, szklanych, plastikowych, gazet itd.) oraz materiałów naturalnych (np.: drewno, siano,
słoma, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców itp.).
2. Celem
konkursu
jest
promocja
wśród
młodzieży
zachowań
ekologicznych,
a w szczególności wykorzystania materiałów odpadowych w działaniach artystycznych.
3. Zasięg: Konkurs jest adresowany do uczniów szkoły.
4. Do konkursu mogą zostać przedłożone tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
II. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
2. Prace należy zgłaszać w terminie do 4 grudnia 2018 r. do pani Ewy Szymczak lub pani Moniki
Kowalskiej
3. Podpisanie prac: muszą zawierać przymocowaną w sposób trwały wizytówkę zawierającą następujące
dane:
a) imię i nazwisko oraz klasa
4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi na apelu bożonarodzeniowym.
6. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na szkolnej wystawie na parterze.
III. OCENA I NAGRODY
1. Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora dokona oceny prac konkursowych. Werdykt jury
będzie ostateczny i nie podważalny.
2. W skład jury wejdą: przedstawiciel dyrekcji, plastyk i nauczyciel.
3. Za główne kryterium w ocenie prac indywidualnych przyjmuje się poziom artystyczny, pomysłowość
oraz inwencję twórczą autora.
4. Nagrodzonym pracom konkursowym w poszczególnych kategoriach zostaną przyznane nagrody
rzeczowe.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik konkursu oświadcza, że złożone przez niego prace stanowią jego oryginalne dzieło
i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.
3. Udziału w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu, wyrażeniem
zgody na publikację imion, nazwisk i wizerunku uczestników konkursu oraz wykonanych prac.
4. Interpretacja zasad regulaminu Konkursu należy wyłącznie do Organizatora, który zastrzega sobie
możliwość zmian i uzupełnień.
5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygać będzie Organizator Konkursu.
6. Organizator Konkursu zastrzega prawo do ewentualnego przedłużenia, skrócenia, zmiany lub odwołania
Konkursu bez podawania przyczyn.
Organizatorzy:

