
REGULAMIN 

KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO 

„KARTKA ŚWIĄTECZNA- RADOSNE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA” 

1. Organizatorem  konkursu pt.” Kartka świąteczna – radosne święta Bożego Narodzenia”, zwanego dalej 

„Konkursem”, jest Dyrekcja Powiatowego Gimnazjum w Kętach. 

2. Celem konkursu jest: 

         -rozwijanie twórczości plastycznej młodzieży oraz aktywności twórczej; 

         -rozbudzanie zainteresowao młodzieży tematyką związaną ze Świętami Bożego Narodzenia:,                                               

- alternatywa wobec nudy,                                                                                 

       3.Temat konkursu: 

       „Kartka świąteczna-radosne święta Bożego Narodzenia. 

       4.Uczestnicy konkursu; 

          -Konkurs adresowany jest do uczniów klas gimnazjalnych z Powiatowego Gimnazjum w Kętach, 

          -do Konkursu przystępuje dowolna liczba uczniów z danej klasy i szkoły, 

          -Konkurs jest jednoetapowy, 

       5.Warunki uczestnictwa w konkursie: 

         -przystąpienie do Konkursu następuje poprzez złożenie dowolnej ilości  prac do Komisji Konkursowej,           

         -uczestnicy wykonują prace (kartki świąteczne) indywidualnie,  dowolną techniką,   

         - format   kartki  maksymalnie A4 składany do A5. 

         -powierzchnia zadruku kartki obejmuje stronę zewnętrzną tj. okładka 

        -środek kartki( po prawej stronie)należy pozostawid pusty, 

        - każda kartka posiada karteczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę, 

        -uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie   

danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji konkursu. 

       6.Miejsce i termin składania prac konkursowych: 

        -termin składania prac do 4 grudnia 2012r. w bibliotece szkolnej 

       7.Komisja Konkursowa: 

        -o wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu, 

        -Komisja zobowiązana jest do zachowania bezstronności podczas oceny  poszczególnych prac, 

        8.Nagrody: 

        -spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace, które zostaną wyróżnione, 

        -autorzy wyróżnionych prac otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe 

        -kryterium wyróżnienia prac Konkursowych będzie oryginalnośd,  starannośd i estetyka wykonania pracy,   

wrażenie ogólne oraz odzwierciedlenie tematu Konkursu. 

        -organizator konkursu przewiduje również wyróżnienia dla klas za największą ilośd zgłoszonych prac   

        -ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 grudnia 2012r, 

        9.Postanowienia koocowe: 



         -niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:   www.wyspian.pl 

        -uczestnicy biorący udział w Konkursie akceptują zasady Konkursu zawarte w Regulaminie 

               -organizator Konkursu dopuszcza możliwośd ewentualnych modyfikacji  wyróżnionych prac współpracy 

z autorem 

             -wyróżnione i wybrane prace będą przeznaczone do celów: reprezentacyjnych, korespondencyjnych, 

niekomercyjnych 

             -organizator nie zwraca uczestnikom prac, biorących udział w Konkursie , 

             -organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w    

              Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłoszone na  stronie internetowej organizatora 

Konkursu, 

  -we wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja Konkursowa. 
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