
Konkurs plastyczny "Zawiercie - moja mała Ojczyzna"

REGULAMIN

1. Organizatorem  konkursu  plastycznego  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w
Zawierciu. Działanie odbywa się w ramach projektu 9.1.1. "Wzmacnianie potencjału
społeczo-zawodowego na lata 2019-2020"

2. Cele konkursu:
wzmacnianie poczucia lokalnej, regionalnej i narodowej więzi z miejscem zamieszkania;
rozwijanie  zainteresowania  walorami  przyrodniczymi  i  kulturowymi  własnego  regionu,
popularyzowanie  swoich  osiedli  poprzez  przedstawienie  charakterystycznych  miejsc,
obiektów oraz symboli;
rozwijanie  twórczej  inwencji  dziecka,  kreatywności  oraz  indywidualnych  zdolności
plastycznych.

3. Zasady i kryteria oceniania:

• konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych z
terenu Zawiercia;

• TECHNIKA PLASTYCZNA: dowolna;
• FORMAT PRACY: maksymalnie A3;
• każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy):  imię, nazwisko, wiek dziecka,

klasa, opieku artystyczny. Szkoła oraz telefon kontaktowy;
• prace będą oceniane przez komisję konkursową;
• KRYTERIA OCENY: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne.

4. Prace  konkursowe z  dopiskiem "Konkurs  Plastyczny –  Zawiercie  moja  mała  Ojczyzna"
dostarczyć pocztą lub osobiście do 28.11.2019 r na Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Zawierciu.

(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00) w nieuszkodzonej formie na adres: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
ul. Piłsudskiego 47
42-400 Zawiercie

5. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zawierciu przy
ul. Piastowska 1.

6. Komisja konkursowa dokona oceny prac w czterech kategoriach wiekowych:

• przeszkole, grupa wiekowa 5-6 lat;
• szkoła podstawowa klasa I-III
• szkoła podstawowa klasa IV-VI
• szkoła podstawowa klasa VII-VIII

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone w kalendarzu ściennym na 2020 rok.
Kalendarze będą stanowiły dodatek do przewidzianej nagrody.



7. Uwagi organizacyjne:

• Prace nie będą zwracane;
• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  popularyzowania  prac  w  katalogach,  w  lokalnej

prasie, na stronie internetowej oraz eksponowanie na wystawach;
• Organizator  zastrzega  sobie  prawo  skrócenia  lub  przedłużenia  czasu  trwania  konkursu,

zmiany nagród i terminów rozstrzygnięcia, nawet odwołania w przypadku zdarzę losowych
lub działań siły wyższej;

• Prosimy nie oprawiać prac;
• Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne;
• W skład komisji konkursowej wejdą przedstawiciele organizatorów oraz osoby posiadające

wykształcenie artystyczne lub udokumentowaną twórczość artystyczną;
• Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.


