REGULAMIN REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNEGO
„GLIWICE - OBLICZA MIASTA”
1. Organizator:
Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży ul. Barlickiego 3
44-100 GLIWICE ,
tel / fax (32) 775 18 37
www.halogen.org.pl
e-mail: sekretariat@halogen.org.pl
Projekt dofinansowany przez Samorząd Miasta Gliwice
TEMAT PRAC :

MOJE HOBBY

2. Warunki uczestnictwa - kategorie:
I - uczniowie szkół podstawowych (klasy I – III)
II – uczniowie szkół podstawowych (klasy IV – VI)
III – uczniowie gimnazjum
IV – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
3. Kategoria „techniczne wykonanie prac” w następujących technikach : rysunek , fotografia
4. Ramy czasowe trwania konkursu:
 Termin nadsyłania prac: do 18.05.2013 r do godz. 14:00 ( prace dostarczone po terminie nie będą brały
udziału w konkursie )



Do dnia 12.06.2013 r. Komisja Konkursowa powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs,
wyłaniając jego laureatów.
 Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 17.06.2013 r. o godzinie i miejscu
rozstrzygnięcia powiadomimy laureatów telefonicznie
5. Zasady przeprowadzania konkursu:
 Uczestnicy konkursu będą mieć za zadanie przedstawić w formie artystycznej to co ich najbardziej
interesuj czyli swoje hobby i zainteresowania .
 Prace powinny być wykonane w formacie
 rysunek - A3
 zdjęcia – ( minimum ) 13X18
 Każda praca powinna być opatrzona metryczką ( wzór na końcu regulaminu ).
 Nadsyłanych prac nie należy zginać ani rolować.
 Ilość nadesłanych prac jest nieograniczona.
6. Nagrody: W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody oraz wyróżnienia
7. Postanowienia końcowe:
 Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do ich wystawiania i publikowania.
 Laureaci zostaną zaproszeni wraz z rodzicami na uroczystość wręczenia nagród.
 W przypadku nie odebrania nagród w terminie , będzie to możliwe w siedzibie organizatora w
godz. 9:00 – 13:00 w ciągu 2 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu ..
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku
transportu pocztowego czy nieprawidłowego zapakowania i zabezpieczenia.
 Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla celów organizacyjnych i
promocyjnych konkursu.
 Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie
warunków uczestnictwa w konkursie.

WZÓR METRYCZKI

Imię i nazwisko uczestnika :
Wiek :
Adres i telefon kontaktowy
do rodziców/opiekunów
Kategoria wiekowa :
( zaznaczyć X )
Imię i nazwisko opiekuna
artystycznego oraz telefon :

I,

II ,

III ,

IV

