
Regulamin konkursu plastycznego

I. CELE I TEMATYKA KONKURSU

Celem konkursu jest:

1)     przedstawienie historii Powstania Listopadowego widzianej oczami młodego 
pokolenia,

2)     zobrazowanie ważniejszych epizodów z przebiegu walk powstańczych,

3)     ukazanie w sposób artystyczny ważnych wydarzeń historycznych,

4)     wspieranie uczniów uzdolnionych plastycznie poprzez promocję efektów ich pracy.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka. W Konkursie mogą 
wziąć udział uczniowie klas gimnazjalnych oraz uczniowie szkół średnich. Jeden 
uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę. Zgłoszone prace powinny być 
wykonane własnoręcznie i  wcześniej nieopublikowane. Prace dostarczone na Konkurs 
przechodzą na własność Organizatora, który nabywa prawo do ich dyspozycji i 
bezpłatnego rozpowszechniania w dowolny sposób. Prace plastyczne nie będą zwracane 
autorom.

Prace plastyczne powinny być wykonane za pomocą farb plakatowych lub 
akwarelowych, na papierze w formacie A3.

Prace konkursowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 
2017 roku do siedziby Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka ul. gen. Władysława 
Sikorskiego 5, pokój nr 23 - promocja gminy.

Na odwrocie każdej pracy należy napisać:

1)     imię, nazwisko, klasę i wiek ucznia,

2)     nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy,

3)     imię i nazwisko opiekuna,



4)     krótki opis (ewentualnie tytuł) zilustrowanego wydarzenia.

Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym akceptują niniejszy  Regulamin 
oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych 
osobowych  do celów  Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r, poz. 922).

III. OCENA PRAC KONKURSOWYCH

Oceny prac konkursowych dokona Komisja, powołana przez Organizatora. Przy ocenie 
prac szczególnie uwzględniane będą: wartość artystyczna, kryteria  merytoryczne, 
poziom estetyczny i techniczny prac, a także oryginalność  ujęcia tematu.

Postanowienia Komisji Konkursowej są ostateczne i od jej werdyktu nie przysługuje 
odwołanie. Laureatom  Konkursu, za zajęcie I , II i III miejsca zostaną przyznane 
dyplomy oraz nagrody.

IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prace plastyczne zaprezentowane zostaną podczas wystawy  okolicznościowej 
towarzyszącej gminnym uroczystościom z okazji Dnia Podchorążego.

2.  Rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości z okazji Dnia Podchorążego 29 
listopada 2017 r.  w Klubie Garnizonowym Komorowie o godz. 12.30. 

Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)       zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów 
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

2)       odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny,

3)       nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

4)       rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu.


