
Regulamin konkursu plastycznego

„MAŁY I DUŻY PATRIOTA”

§ 1

Organizator

Organizatorem konkursu plastycznego „MAŁY I DUŻY PATRIOTA” jest  Urząd Miasta Ełku, zwany dalej

Organizatorem.

§ 2

Cele konkursu

1. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

2. Promowanie, rozpowszechnianie i wzmacnianie wśród młodzieży wizerunku Polski.

3. Budzenie szacunku do Polaków i ich bohaterskich czynów.

4. Rozbudzanie postaw patriotycznych poprzez rozwijanie wyobraźni plastycznej.

5. Przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.

6. Rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu

do historii Polski w latach 1918 r. – 2018 r.

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Konkurs  przeznaczony jest  dla  uczniów szkół  podstawowych oraz gimnazjalnych z  terenu

miasta Ełku.

2. Prace będą oceniane w kategoriach: 

a) szkoły podstawowe  (klasy I-III),

b) szkoły podstawowe (klasy IV-VII),

c) szkoły gimnazjalne.

3. Technika wykonania pracy dowolna: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, techniki

łączone.

4. Praca plastyczna wykonana w formacie A4.

5. Każdy uczestnik ma prawo do zgłoszenia w konkursie jednej pracy plastycznej, wykonanej

indywidualnie i samodzielnie, nieprezentowanej na innych konkursach.

6. W konkursie nie będą oceniane prace wykonane technika komputerową.

7. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.



8. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy dołączyć do pracy konkursowej i złożyć w zaklejonej

kopercie, brak karty zgłoszeniowej jest równoznaczny z wykluczeniem pracy z konkursu.

§ 4

Prawa organizatora

1. Organizatorem konkursu plastycznego „MAŁY I DUŻY PATRIOTA” jest  Urząd Miasta Ełku.

2. Wszystkie  prace  biorące  udział  w  konkursie  pozostaną  własnością  Organizatora,  który

zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

3. Dane  osobowe  uczestników  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wyłonienia  zwycięzcy

i przyznania nagrody w konkursie.

4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

§ 5

Termin i warunki dostarczania prac

1. Prace  są  zgłaszane  do  konkursu  przez  rodzica  lub  opiekuna  prawnego  w  terminie

07.05.2018 r. - 30.06.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ełku, kancelaria ogólna pok. 02 (niski

parter).

2. W razie potrzeby Prezydent Miasta Ełku może przedłużyć termin składania prac.

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą oceniane.

§ 6

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

2. Komisja  składa  się  z  Przewodniczącego  Komisji  oraz  maksymalnie  trzech  członków

wskazanych przez Prezydenta Miasta Ełku.

3. Przewodniczący Komisji wyznacza termin i miejsce obrad komisji.

4. Efektem prac Komisji jest protokół podpisany przez przewodniczącego. Komisja przedkłada

protokół Prezydentowi Miasta Ełku do zatwierdzenia.

5. Decyzja Prezydenta Miasta Ełku jest ostateczna.

6. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

a) zgodność z tematem konkursu,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność,

d) stopień trudności wykonania.

7. Komisja dokona wyboru trzech najlepszych prac konkursowych w każdej kategorii.



8. Autorzy tych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe wśród których będą m.in.  aparat

cyfrowy, odtwarzacz MP4, głośniki bluetooth, powerbank itp.

9. Przewiduje się również wyróżnienia dla każdej kategorii.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 30 listopada 2018 r.

11. Lista  nagrodzonych  uczestników  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej  Urzędu

Miasta Ełku www.elk.pl 

12. Zwycięzcy konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie

lub e-mailowo.

13. Informacja o dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród zostanie podana  laureatom

po rozstrzygnięciu konkursu.

14. Prace  wybrane  przez  Organizatora  zostaną  zaprezentowane  podczas  specjalnie

przygotowanej wystawy.

15. Czas i miejsce wystawy zostaną podane po zakończeniu pracy komisji.

§7

Dodatkowe informacje

1. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji, Sportu i Kultury. Osobą do kontaktu jest

Pani Anna Lewandowska, tel. kontaktowy 87 7326274, e-mail: a.lewandowska@um.elk.pl 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Dokonując  zgłoszenia  uczestnik  potwierdza,  że  akceptuje  zasady  konkursu  zawarte

w regulaminie.

2. Odwołania nie będą uwzględnione.

3. Regulamin konkursu jest  dostępny w siedzibie  Organizatora  oraz  na  stronie  internetowej

Urzędu Miasta Ełku www.elk.pl

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go na stronie Urzędu Miasta Ełku.

5. Załączniki: karta zgłoszenia.
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