Regulamin konkursu plastycznego na projekt
Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę Kozy
1. Organizatorem tej edycji konkursu jest Gmina Kozy.
2. Uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież szkół podstawowych i liceum, mieszkające na terenie Gminy
Kozy.
3. Zgłoszone prace będą rozpatrywane w trzech kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VIII i klasy licealne.
4. Tematem prac konkursowych jest projekt Bożonarodzeniowej Kartki Świątecznej promującej Gminę
Kozy.
5. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest :
Dostarczenie przez uczestnika jednej pracy własnej, wykonanej w dowolnej technice plastycznej,

•

przy czym musi to być technika płaska dająca możliwości jej zeskanowania i powielenia.
W

•

projekcie

muszą

wystąpić

elementy

związane

z

naszą

miejscowością

(np.

herb,

charakterystyczne miejsca, budowle w Kozach, symbole gminy) połączone z symboliką obchodów
Świąt Bożego Narodzenia.
•

Maksymalny dopuszczalny format pracy to A4.

•

Każda praca powinna być indywidualnie wykonana i opisana poprzez dołączenie do niej (na
odwrocie pracy) informacji zawierającej :
a) imię, nazwisko, nazwę klasy i szkoły uczestnika, kontaktowy numer telefonu
b) zgłoszenia i klauzuli RODO w przypadku osób niepełnoletnich (Załącznik 1)
w przypadku pełnoletnich uczestników (Załącznik 2).

6. Termin składania prac: 14 - 25 listopada 2022 roku (do godziny 14:00)
7. Sposób składania prac w formie papierowej:
•

Urząd Gminy w Kozach – Dziennik Podawczy pokój nr 1 lub Sekretariat pokój numer 17,

8. Sposób oceny prac i nagrody:
•

Nagroda Główna – praca zostanie powielona jako promocyjna kartka Świąteczna Gminy Kozy z
podaniem imienia i nazwiska autora oraz rozesłana z życzeniami świątecznymi przez Urząd Gminy.

•

Nagrody dodatkowe:

- za najlepsza pracę w kategorii I-III, IV-VIII, liceum
- za najlepszą pracę wybraną w głosowaniu internautów
- przewidziano również wyróżnienia dla najciekawszych projektów
•

Jury powołane przez organizatorów, wyłoni 12 najlepszych spośród wszystkich zgłoszonych prac i
przyzna wyróżnienia.

•

Prace te zostaną zeskanowane i podane ocenie internautów na facebooku Gminy Kozy. Tą
drogą wybrana będzie praca nagrodzona przez internautów.

•

Termin głosowania internetowego: 29 listopada - 5 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59)

•

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 grudnia 2022 roku na stronie internetowej Urzędu Gminy

•

Informacja odnośnie wręczenia nagród będzie przekazana zwycięzcą telefonicznie i za
pośrednictwem szkół.

