Regulamin konkursu plastycznego
„Plastyczny kadr z mojego życia”

1. Organizator konkursu:
Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie ul. Kubiny 10/12, 42226 Częstochowa, Tel: 34 324 90 68, www.znpo.pl
2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczących się w szkołach różnego typu. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Nadrzędnym celem artystycznym konkursu jest ukazanie walorów kulturowych,
architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych miast i miasteczek, z których pochodzą
uczestnicy konkursu. Zachęcamy także do pokazania w formie plastycznej piękna
otaczającej nas przyrody oraz krajobrazów jurajskich.
Organizatorowi zależy na tym, aby głównym motywem prac plastycznych nadsyłanych na
konkurs była architektura, człowiek, środowisko, w którym żyje lub odpoczywa oraz
wydarzenia, w jakich uczestniczy.
4. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką.
5. Prace należy dostarczyć do szkoły przy ul. Kubiny 10/12 w Częstochowie, do dnia 3
kwietnia 2017r., do godziny 12.00.
6. Każdy uczestnik może maksymalnie wysłać 2 prace. Wymiar prac – dowolny.
7. Każda praca wysłana przez jednego autora musi zawierać tę samą nazwę oznaczoną
kolejnym numerem, np. autor01, autor02. Prace mają być opatrzone z tyłu tytułem,
numerem i inicjałem autora.
8. Do prac proszę załączyć pismo przewodnie (kwestionariusz zgłoszeniowy), zawierające:
Imię i Nazwisko oraz telefon kontaktowy autora lub opiekuna prawnego autora, wiek autora,
szkołę do której uczęszcza autor, adres mailowy.
9. Uczestnicy biorą udział w konkursie w trzech kategoriach wiekowych: Szkoły Podstawowe,
Gimnazja oraz Szkoły Ponadgimnazjalne.
10. Nagrody:
Rozstrzygnięcia konkursu dokona organizator i specjalnie do tego powołane Jury. Spośród
wszystkich nadesłanych zdjęć, organizatorzy wyłonią I, II i III miejsca. Organizator
przewiduje nagrody rzeczowe, dyplomy.
11. Postanowienia końcowe.
Przystąpienie uczestnika do konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu.
Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne korzystanie z prac plastycznych przez
organizatora. Nie ma możliwości zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny.
Prace przechodzą na rzecz organizatorów, prace nie będą odsyłane. Organizator zastrzega
sobie możliwość zmiany i rozdzielenia nagród.
INFO NA STRONIE: www.foto.znpo.pl

