REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na plakat promujący sport i kulturę fizyczną
„ZDROWO NA SPORTOWO”

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie plakatu na temat zdrowego stylu życia
oraz aktywności fizycznej.

1. ORGANIZATOR KONKURSU
Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice.
Koordynator konkursu: Cecylia Bielecka - Karasińska
tel. 571 401 059
e-mail c.bielecka@ckiskrzeszowice.pl
Sponsorem konkursu, fundatorem cennych nagród dla zwycięzców jest FUNDACJA NA
RZECZ ROZWOJU OŚRODKA NARZĄDU RUCHU KRZESZOWICE - SANUS
2.CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest propagowanie idei sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży
poprzez alternatywne formy uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz aktywne spędzania czasu
wolnego jako stylu życia sprzyjającego zdrowiu.
3.UCZESTNICY
Konkurs ma formę otwartą i skierowany jest nie tylko dla dzieci i młodzież szkół gminy
Krzeszowice: szkoły podstawowe kl. III-VI, gimnazja, szkoły średnie ale też do indywidualnych
uczestników z terenu naszej gminy.
Organizowany jest w poszczególnych kategoriach:
I kategoria – szkoły podstawowe klasy III – VI
II kategoria - gimnazja
III kategoria - szkoły średnie
4.WARUNKI UCZESTNICWA
W konkursie udział mogą brać tylko prace plastyczne formatu A3.
Technika wykonania prac dowolna np. kredki, farby, collage
Uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę plastyczną
Tematyka prac plastycznych dotyczy plakatu który zobrazuje hasło konkursu „ZDROWO NA
SPORTOWO”
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie te prace plastyczne, które nie zostały uprzednio
zgłoszone do innego konkursu, nie były nigdzie publikowane ani nagrodzone.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac plastycznych
przesłanych w złym formacie, przekazanych po terminie lub w inny sposób naruszające niniejszy
regulamin.
Prace mogą być dostarczane przez uczestnika, nauczycieli, opiekunów lub rodziców.

5.Organizatorzy zastrzegają sobie, że prace konkursowe nie będą zwracane i przechodzą na jego
własność.
6.WARUNKIEM PRZYJĘCIA prac plastycznych do konkursu, jest dostarczenie wraz z opisaną
pracą plastyczną:
- w przypadku szkoły : listy uczestników poszczególnych klas z pieczątką szkoły
- w przypadku uczestnika indywidualnego z terenu naszej gminy wymagany jest formularz
zgłoszeniowy
- w przypadku uczestnika indywidualnego niepełnoletniego wymagane jest oprócz formularza
zgłoszeniowego, oświadczenie rodzica lub opiekuna.
Formularz zgłoszeniowy i oświadczenie są dostępne na stronie CKiS w Krzeszowicach
Praca plastyczna powinna być opisana na rewersie
TYTUŁ PRACY; Konkurs plastyczny „ ZDROWO NA SPORTOWO”
AUTOR PRACY: imię i nazwisko uczestnika i opiekuna-nauczyciela, wiek uczestnika,
nazwa i adres szkoły, tel. kontaktowy, mail.
Lista grupowa uczestników z poszczególnych szkół.
W przypadku uczestnika z poza szkoły:
tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, wiek, adres, telefon kontaktowy oraz pisemną zgodę
opiekuna / rodzica w przypadku jego niepełnoletności.
7. TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC
Prace proszę przekazać w nieprzekraczającym terminie do 21 listopada 2016 do godz. 15.00
Miejsce dostarczania prac:
CKIS w Krzeszowicach, ul. dr J. Walkowskiego 1, 32-065 Krzeszowice
z dopiskiem konkurs plastyczny ,, Sport=zdrowie”...... Zdrowo na sportowo”
6.OCENA PRAC KONKURSOWYCH
Oceny zgłoszonych prac i rozstrzygnięcie konkursu dokona 3 osobowa komisja.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie, mailem, na stronie CKiS i
facebooku
8.NAGRODY. DYPLOMY
Organizator przewiduje dyplomy uznania i nagrody rzeczowe dla najlepszych prac w
poszczególnych kategoriach.
Fundatorem nagród dla zwycięzców jest Fundacja Na Rzecz Rozwoju Ośrodka Narządu
Ruchu Krzeszowice SANUS.
9.PODSUMOWANIE KONKURSU
Wyniki konkursu ukażą się na stronie i facebooku CKiS w Krzeszowicach oraz w Magazynie
Krzeszowickim. Zwycięzcy zostaną powiadomieni informacją przesłaną na adres mailowy szkoły
której są uczniami a w przypadku osób z zewnątrz na telefonicznie lub na podany adres mail.
Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w budynku CKiS.
10.Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac w celu powielania i druku w dowolnej liczbie publikacji drukowanych i
cyfrowych związanych z konkursem, promocją w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie
oraz w innych formach utrwaleń, tj. albumy, materiały promocyjne, prezentacje, a także do

prezentowania prac na wystawach, kampaniach promujących przez CKS w Krzeszowicach sport,
rekreację i turystykę.
11. Zgłoszenie prac do Konkursu jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883) z późn. zm.

