Załącznik do
Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego
Nr 15/2015 z dnia 18 lutego 2015r.

REGULAMIN
VI Powiatowego Konkursu Kartek Wielkanocnych
1) Organizatorem konkursu jest Wydział Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
2) Organizator ogłasza konkurs na najpiękniejszą kartkę wielkanocną.
3) Cele konkursu:
a) podkreślenie roli tradycji Świąt Wielkanocnych,
b) pielęgnowanie tradycji wielkanocnych,
c) pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej dzieci i młodzieży,
d) wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej na terenie powiatu,
4) Do konkursu mogą przystąpić uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
ze szkół powiatu dzierżoniowskiego, zwani dalej Uczestnikami Konkursu,
5) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie w wyznaczonym terminie pracy, której tematem
przewodnim będzie propagowanie pięknej tradycji Świąt Wielkanocnych, wraz z kartą zgłoszenia,
która stanowi załącznik do niniejszego regulaminu,
6) Kartka może zawierać życzenia, jednak nie będą one podlegały ocenie,
7) Organizator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia jednej kartki przez jednego uczestnika,
8) Kartka zgłoszona do konkursu nie może być pracą zespołową,
9) Zadaniem uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie dowolną techniką kartki świątecznej
zawierającej motyw kojarzący się ze Świętami Wielkanocnymi.
10) Format kartki nie może przekroczyć formatu A5 (148mm x 210mm), czyli złożony w pół format A4
11) Organizator wymaga, aby na odwrocie pracy była przyklejona metryczka zawierająca: imię i nazwisko
autora pracy, nazwę szkoły, typ szkoły, klasę.
12) Prace nie mogą naruszać / obrażać uczuć religijnych innych osób.
13) Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
a)

Kategoria I – klasa I – VI szkoły podstawowej,

b)

Kategoria II – klasa I – III szkoły gimnazjalnej

c)

Kategoria III – klasa I – IV szkoły ponadgimnazjalnej

14) Prace należy składać wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia wg załączonego wzoru w siedzibie
organizatora do dnia 23 marca 2015r. do godz. 15:30
Starostwo Powiatowe
Wydział Edukacji i Kultury
Rynek 27, II piętro, pokój 207
58-200 Dzierżoniów

15) Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest również na stronie internetowej
Organizatora www.pow.dzierzoniow.pl
16) W konkursie mogą brać udział jedynie prace nigdzie wcześniej nie nagrodzone i nie uczestniczące
wcześniej w innych konkursach.
17) Nadesłanie prac oznacza akceptację niniejszego regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy
do jury konkursu.
18) Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestników na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych
organizatora (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r. poz.
1182).
19) Prace

niespełniające

wszystkich

warunków

określonych

w

niniejszym

regulaminie

oraz te, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą brały udziału w konkursie.
20) Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostatecznie i nie służy od nich odwołanie.
21) Najciekawsze prace zostaną nagrodzone, w każdej kategorii przewiduje się przyznanie I, II i III
miejsca.
22) Organizator przewiduje przyznanie wyróżnień.
23) Nagrodzone i wyróżnione kartki mogą zostać wysłane przez Organizatora do różnych firm i instytucji.
24) Wszyscy laureaci konkursu zostaną powiadomieni o werdykcie jury. Wyniki konkursu zostaną
ogłoszone także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.pow.dzierzoniow.pl
25) Laureaci konkursu zostaną zaproszeni na marcową sesję Rady Powiatu Dzierżoniowskiego,
na której otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne.
26) Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac przez organizatora konkursu.
27) Dane osobowe laureatów konkursu oraz nagrodzone prace mogą zostać wykorzystane jako element
promocji działań Powiatu Dzierżoniowskiego w dziedzinie edukacji i kultury i przekazane
do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
28) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu, bez podania przyczyny.
29) Organizator Konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac
zarówno przesłanych drogą pocztową lub przekazanych przez osoby trzecie, na co Uczestnik
Konkursu wyraża zgodę.
30) Osobą odpowiedzialną do udzielania wyjaśnień dotyczących niniejszego regulaminu jest pracownik
Wydziału Edukacji i Kultury - Beata Stefańczyk, telefon (74) 832 18 62

