REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„COŚ OPTYMISTYCZNEGO”
ORGANIZATORZY:
Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej, sklep OfficeVM w Środzie Śląskiej
CEL KONKURSU:
Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci.
ZADANIE KONKURSOWE:
Konkursowa praca zostanie wykorzystana do zobrazowania hasła promocyjnego Powiatu
Średzkiego i w związku z tym powinna przedstawić jeden, wyraźny, dobrze kojarzący się i
pozytywnie przedstawiony element np. słońce, kwiat.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat mieszkających na terenie Powiatu
Średzkiego.
2. Konkursowa praca powinna być wykonana w dowolnej technice płaskiej, barwnej. Ważne:
nie powinna posiadać tła, a wyraźne kontury pozwolą na jej lepsze wyeksponowanie i
powielanie.
3. Jedno dziecko może zgłosić jedną pracę.
4. Zdjęcie wykonanej pracy rodzic/opiekun prawny musi przesłać do 24 stycznia na adres:
ewa.sikora@powiat-sredzki.pl, temat wiadomości: konkurs dla dzieci
5. W e-mailu należy podać następujące informacje:
 imię i nazwisko autora
 wiek autora
 miejsce zamieszkania
 telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego.
6. Zdjęcie powinno być dobrej jakości i w miarę dużej rozdzielczości.
KRYTERIA OCENY i ROZSTRZYGNIĘCIE:
1. Prace zostaną ocenione przez jury, powołane przez Organizatorów, według następujących
kryteriów:
 walory artystyczne i estetyczne,
 oryginalność interpretacji.
2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po 25 stycznia na stronach internetowych Starostwa.
3. Dla laureatów (zwycięzców i wyróżnionych) konkursu przewidziano nagrody i dyplomy.
4. Termin i sposób przekazania nagród zostanie ustalony telefonicznie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przesłanie zdjęcia jest jednoznaczne z:
 akceptacją niniejszego regulaminu,
 wyrażeniem zgody na udział małoletniego w konkursie oraz przetwarzanie jego w/w
danych osobowych
 zgodą na publikacje prac w Internecie i poddanie ich ocenie internautów,
 zgodą na bezpłatne wykorzystanie zwycięskich prac na wszystkich polach
eksploatacji Organizatora.
2. Dodatkowych informacji udziela: Ewa Rolińska-Sikora - insp. ds. promocji powiatu, tel. 71 396
89 17, e-mail: ewa.sikora@powiat-sredzki.pl
3. Starostwo Powiatowe w Środzie Śląskiej spełnia obowiązek informacyjny, o którym mowa w
art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) poprzez publikację na stronie internetowej www.powiat-sredzki.pl.

