REGULAMIN
MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SYMBOLE SOLIDARNOŚCI”
REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU „W DUSZY GRA… SOLIDARNOŚĆ”
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW POWIATU PŁOCKIEGO

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Radzanowo
Powiat Płocki
PARTNERZY:
Wójt i Rada Gminy Radzanowo
Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie
Instytucje kultury i placówki oświatowe działające na terenie powiatu płockiego

CELE KONKURSU:
1. Upowszechnianie idei solidarności wśród społeczności lokalnych powiatu płockiego;
2. Uczczenie 30. rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca 1989 r. w Polsce poprzez inicjatywę o zasięgu
międzygminnym;
3. Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wydarzeń i postaci, które ukształtowały ustrój Polski;
4. Motywowanie dzieci i młodzieży do rozwijania wyobraźni, kreatywności, zdolności plastycznych i
pasji historycznych;
5. Odkrywanie młodych talentów i ich promocja w środowisku lokalnym i w powiecie;
6. Propagowanie pozytywnego wzorca patriotyzmu i dbałości o tożsamość narodową;
7. Partnerstwo instytucji kultury i lokalnych organizacji pozarządowych działających na terenie gmin
powiatu płockiego;
8. Promocja kulturalnej działalności powiatu płockiego i gminy Radzanowo w sferze kultury i
dziedzictwa narodowego;

UCZESTNICY KONKURSU:
Mieszkańcy powiatu płockiego w wieku szkolnym, należący do jednej z dwóch grup wiekowych:
1. Uczniowie klas I-IV
2. Uczniowie klas V-VIII
zgłoszeni przez instytucję kultury lub placówkę oświatową (maksymalnie po 3 prace w każdej z kategorii
wiekowych) albo zgłoszeni indywidualnie przez rodzica/opiekuna prawnego.

TEMATYKA KONKURSU:
Prace muszą ilustrować temat konkursu „Symbole Solidarności” ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń,
postaci i symboliki wielopłaszczyznowego ruchu społecznego, którego działalność doprowadziła do
głębokich reform ustrojowych i rozwoju demokracji w Polsce (np. strajki, cenzura, Stocznia Gdańska, Lech
Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, pierwsze wolne wybory, itd.)

TERMIN I ADRES NADSYŁANIA PRAC:
Prace odpowiednio zabezpieczone przez zniszczeniem wraz z kartą uczestnictwa (według załączonego
wzoru) należy przesyłać na adres Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie ul. Szkolna 3, 09-451 Radzanowo
lub składać osobiście w siedzibie CKiS w terminie do dnia 14 czerwca 2019 roku.
Prace należy opatrzeć dopiskiem: Konkurs „SYMBOLE SOLIDARNOŚCI”

ZASADY KONKURSU:
1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać placówka oświatowa, instytucja kultury lub opiekun
prawny uczestnika konkursu.
3. Każda praca musi być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, miejscowość zamieszkania,
nazwa instytucji zgłaszającej- jeśli dotyczy)
4. Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszeniową według określonego w niniejszym regulaminie;
5. Autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jedną pracę;
6. Instytucja zgłaszająca może zgłosić maksymalnie po 3 prace w każdej z kategorii wiekowych
uczestników;
7. Prace zbiorowe nie będą oceniane;
8. Praca konkursowa może być sporządzona w formacie A4 lub A3, z wykorzystaniem dowolnej
techniki plastycznej (m.in. malarstwo, rysunek, grafika, rękodzieło artystyczne, kolaż);
9. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane na ogólnodostępnej dla mieszkańców
powiatu płockiego wystawie pokonkursowej, promującej konkurs, talenty uczestników oraz gminy
powiatu płockiego.
10. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom i instytucjom zgłaszającym.
11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Radzanowo
www.radzanowo.pl w terminie do dnia 21.06.2019 r.
12. Oceny prac konkursowych dokona komisja powołana przez koordynatora konkursu, przy czym
członkowie tej komisji nie będą dysponowali wiedzą nt. danych osobowych autorów zgłoszonych
prac konkursowych.
13. Autorom 3 najciekawszych prac w każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane nagrody rzeczowe
w postaci kart podarunkowych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania wyróżnień.
Łączna pula nagród wynosi 2.000,00 zł.
14. Wręczenie zwycięzcom nagród i wyróżnień będzie miało miejsce podczas Wieczoru Sobótkowego w
Radzanowie w dniu 22 czerwca 2019 r.

Karta zgłoszenia pracy plastycznej do MIĘDZYGMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„SYMBOLE SOLIDARNOŚCI”
(wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko autora: ………………………………………………………………………………………

Data urodzenia autora: ……………………………………………….

Kategoria konkursowa:

 uczniowie klas I-IV

 uczniowie klas V-VIII

Tytuł pracy: ……………………………………………………………………………………………………..

Instytucja zgłaszająca (nazwa, imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy) – wypełnić, jeśli dotyczy:
………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna – dla zgłoszeń indywidualnych:

……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………...
Nagroda w formie karty podarunkowej: EMPIK / DECATHLON / Jacek Kamiński - Sklep Muzyczny Płock * (*zaznaczyć
preferowaną formę)

…………………………………….……………………………………………………………………….…………
instytucja zgłaszająca (pieczątka i podpis) lub opiekun prawny uczestnika (podpis)

Oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna uczestnika konkursu:


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie plastycznym „SYMBOLE SOLIDARNOŚCI” i
potwierdzam znajomość regulaminu tego konkursu.



Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów konkursu zgodnie
z Ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926
ze zm.) w celach związanych z organizacją konkursu.



Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie pracy konkursowej oraz wizerunku mojego dziecka do
przygotowania relacji fotograficznej i innych informacji promujących konkurs „SYMBOLE SOLIDARNOŚCI”.

………………………………………………………………………
Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika

