Regulamin Konkursu Plastycznego
organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
w ramach XV Festiwalu Ekologicznego „Czysty Powiat”
pod nazwą
„Skarby lasu”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Plastyczny pod
tytułem „Skarby lasu” przeprowadzony w ramach XV Festiwalu Ekologicznego
„Czysty Powiat”.
2. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, z siedzibą Plac
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
II. UCZESTNICY KONKURSU
Uczestnikami konkursu są:
a) uczniowie szkół podstawowych w dwóch przedziałach wiekowych:
 z klas I-III,
 z klas IV-VIII,
b) uczniowie szkół gimnazjalnych,
c) uczniowie specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych.
III. WARUNKI KONKURSU
1. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest bezpłatny.
2. Szkoła może nadesłać do dwudziestu prac w formacie A3 wykonanych dowolną
techniką.
3. Uczeń może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
4. Zainteresowana konkursem szkoła zobowiązana jest do przesłania lub osobistego
dostarczenia do dnia 30 marca 2018 r. pod adres:
Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Pl. Grunwaldzki 1
11-400 Kętrzyn
z dopiskiem:
XV Festiwal Ekologiczny „Czysty Powiat”
Konkurs plastyczny „Skarby lasu”
następujących materiałów:
a) Prace plastyczne w formacie A3, opatrzone metryczką umieszczoną na odwrocie,
zawierającą:
 tytuł pracy „Skarby lasu”,
 imię i nazwisko, wiek autora oraz klasę, do której uczęszcza,
 nazwę i adres szkoły.
b) Oświadczenie wypełnione, podpisane przez rodzica i podklejone pod pracę, które
jest dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl
5. Termin przesłanych prac uważa się za dotrzymany, jeżeli przesyłka zawierająca prace
plastyczne oraz oświadczenie zostanie nadesłana lub dostarczona osobiście przez
szkołę pod wyżej wskazany adres do dnia 30 marca 2018 r. O terminie zgłoszenia
decyduje:
 data stempla pocztowego - w przypadku przesyłki,
 data wpływu – w przypadku osobistego dostarczenia przez szkołę.
6. Wszelkie prace dostarczone po dniu 30 marca 2018 r. oraz prace niezgodne
z niniejszym regulaminem nie będą rozpatrywane.
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7. Prace bez załączonego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych nie będą oceniane.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas
przesyłki.
9. Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który
zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji.
10. Autorzy prac przekazują swoje prawa autorskie na rzecz organizatora.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Kętrzynie www.starostwo.ketrzyn.pl. w terminie do 27 kwietnia 2018 r.
12. Zaproszeni przez organizatora laureaci konkursu wezmą udział w koncercie
finałowym.
13. Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
IV. KRYTERIA OCENY
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
2. Przy ogólnej ocenie pracy będzie brana pod uwagę:
 merytoryczna wartość zgłoszonych prac (sposób przedstawienia tematu oraz
wrażenie artystyczne),
 technika i jakość wykonanej pracy.
3. Spośród nadesłanych prac jury dokona kwalifikacji prac oraz przyzna I, II, III miejsce
w następujących kategoriach:
a) szkoły podstawowe w dwóch przedziałach wiekowych:
 uczniowie klas I-III,
 uczniowie klas IV-VIII,
b) gimnazja,
c) specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.
4. Organizator w imieniu jury zastrzega prawo nie przyznania któregoś z miejsc.
5. Decyzja jury jest ostateczna.
WSZELKIE INFORMACJE O KONKURSIE BĘDĄ WYSYŁANE ZA POMOCĄ
POCZTY ELEKTRONICZNEJ E-MAIL.
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