ORGANIZATORZY:
Samorząd Mieszkańców Osiedla
Nr 4„Hallera – Bursztynowe“,
Nr 5„700-lecia, Kaszubskie“,
Nr 7 „Żwirki i Wigury“
w Chojnicach

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW”

§1
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1) zachęcenie mieszkańców i dzieci do czynnego zainteresowania się
pracą Samorządu Mieszkańców Osiedla,
2) skierowanie uwagi najmłodszych, na ich potrzeby i marzenia,
3) pobudzenie wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień
na szerokim forum,
4) promocja spędzania wolnego czasu z rówieśnikami na świeżym powietrzu,
5) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
§2
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 4 „Hallera –
Bursztynowe“, Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 5 „700-lecia, Kaszubskie“
i Samorząd Mieszkańców Osiedla nr 7 „Żwirki i W igury“ we współpracy z Szkołą
Podstawową nr 5 w Chojnicach.
2. Adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Wicka Rogali 18
89-600 Chojnicach
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Kornelia Żywicka, tel. 608577688,
e-mail: osiedle.chojnice@wp.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
§3
Założenia organizacyjne
1. Organizacja konkursu oraz nagrody są finansowane ze środków budżetu osiedlowoobywatelskiego Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 4 „Hallera – Bursztynowe“,
Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 5 „700-lecia, Kaszubskie“
i Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 7 „Żwirki i W igury“.
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2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem Szkoły Podstawowej nr 5
w Chojnicach, wśród dzieci i młodzieży mieszkańców osiedla nr 4, nr 5 i nr 7,
w trzech kategoriach wiekowych:
A - Szkoła Podstawowa - uczniowie klas I – III
B - Szkoła Podstawowa - uczniowie klas IV – VI
C - Gimnazjum
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej
niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy
na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki, wyklejanki itp.).
6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3
(297x420 mm).
7. Tematyka prac powinna obejmować:
a) pomysły na zmiany, które powinny zajść w najbliższym otoczeniu przeznaczonym na
gry i zabawy dla dzieci oraz młodzieży dzięki wykorzystaniu środków w ramach budżetu
osiedlowo-obywatelskiego,
b) przykłady wyposażenia i zagospodarowania terenu przeznaczonego na plac zabaw
marzeń .
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na
wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
10. Na odwrocie pracy powinno znajdować się godło autora oraz grupa wiekowa
A, B lub C
(A - Szkoła Podstawowa - uczniowie klas I – III, B - Szkoła Podstawowa - uczniowie
klas IV – VI,C - Gimnazjum)
Do prac prosimy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą
wypełnioną "Kartę uczestnika w konkursie plastycznym" .
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11. Kartę uczestnika w konkursie plastycznym i regulamin konkursu wraz z dodatkowymi
informacjami można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5.
12. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do
konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
13. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez
Komisję Konkursową.
14. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
15. Regulamin konkursu jest dostępny w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5
w Chojnicach.
16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską
(na koszt nadsyłającego) do dnia 15 STYCZNIA 2016 r.
(decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Wicka Rogali 18
89-600 Chojnicach
z dopiskiem „MÓJ WYMARZONY PLAC ZABAW”
2. Termin składania prac:
do 15 STYCZNIA 2016 roku,
3. Miejsce składania prac:
sekretariat w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jarosza Hieronima Derdowskiego
ul. Wicka Rogali 18 w Chojnicach.
4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa, która
zostanie powołana przez Organizatorów.
7. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania,
5) kompozycja,
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6) dobór materiałów,
7) wyobraźnia twórcza,
8) umiejętność wykorzystania materiałów plastycznych.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
www.facebook.pl
Osiedle Nr 4 Hallera - Bursztynowe Chojnice
Osiedle Kaszubskie i 700 lecia Chojnice
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 7 - Żwirki i Wigury, Osiedle Budowlanych.
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub pisemnie
o wynikach Konkursu w terminie do 20 stycznia 2016 r.
3. Od 20 stycznia 2016 r. prace laureatów, jak również wyróżnione prace zgłoszone do
konkursu, będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy
zostanie podane w terminie późniejszym na stronie internetowej www.facebook.pl
Osiedle Nr 4 Hallera - Bursztynowe Chojnice
Osiedle Kaszubskie i 700 lecia Chojnice
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 7 - Żwirki i Wigury, Osiedle Budowlanych.
4. Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi 20 stycznia 2016 r. na uroczystym
spotkaniu w Szkole Podstawowej Nr 5 o godz. 16:00.
§6
Nagrody główne i dodatkowe
1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa, zwana dalej Komisją. Komisję powołuje Organizator. Skład Komisji ustala
Organizator.
2. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
Komisję.
3. Komisja dokona wyboru trzech prac konkursowych i przyzna w każdej z trzech
kategorii wiekowych nagrodę główną oraz nagrodę drugiego i trzeciego stopnia. Autorzy
tych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
4. w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu Komisja zastrzega sobie
prawo wyłonienia dodatkowych prac, które uzyskają wyróżnienia.
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5. Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy.
6. Za wyróżnione prace uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pocieszenia.
7. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20 stycznia 2016 r.
9. Laureaci konkursu, którzy nie będą mogli uczestniczyć w uroczystości wręczenia
nagród, będą mogli odebrać nagrody w terminie późniejszym w sekretariacie Szkoły
podstawowej nr 5 w Chojnicach.
W uzasadnionych przypadkach nagrody mogą zostać przesłane laureatom konkursu
pocztą.
§7
Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w niniejszym
Regulaminie.
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