
  REGULAMIN KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ  SKIEROWANY DO UCZNIÓW    
KLAS I - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY BEŁŻYCE
 
                                                                  

Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną, zwanego dalej Konkursem, jest
Burmistrz Bełżyc zwany dalej Organizatorem. 

                                                                      § 1 

Cel konkursu
Celem  konkursu  jest  promocja  tradycji  bożonarodzeniowej  wśród  młodego  pokolenia,
propagowanie  różnych  technik  plastycznych  jako  narzędzia  wypowiedzi  własnej.
Zwycięski projekt będzie m.in. oficjalną kartką  promującą Gminę Bełżyce na Święta Bożego
Narodzenia, wysyłaną z życzeniami w formie elektronicznej i/lub tradycyjnej 

                                                                      § 2
Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 znajdujących 
się na terenie gminy Bełżyce. 
2. Uczestnicy  Konkursu  mają  za zadanie zaprojektować  i  samodzielnie wykonać kartkę 
świąteczną dowolnymi technikami plastycznymi (rysunek, malunek, wyklejanka, grafika itp.). 
łącząc elementy nawiązujące do miejsc, zwyczajów lub tradycji lokalnych  z  
symboliką świąt oraz herbem Gminy Bełżyce. 
3. Maksymalny format pracy to A5. 
4. Przy wykonywaniu  kartki  należy  uwzględnić  techniczne możliwości  jej zeskanowania. 
5. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być jedna osoba. 
6. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną kartkę. 
7. Warunkiem  zakwalifikowania  pracy  do  Konkursu  jest dostarczenie  wraz  z  pracą  – 
prawidłowo  wypełnionej  i  podpisanej Karty  zgłoszeniowej  (załącznik nr 1 do Regulaminu).
8. W   przypadku  nieczytelnych  danych  na  Karcie  zgłoszeniowej, praca  automatycznie 
zostanie zdyskwalifikowana przez Komisję. 
                                                                   

 § 3 

Termin i warunki dostarczenia prac 
1. Termin dostarczenia prac upływa 22 listopada 2021 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 
3. Pracę  wraz  z  wypełnioną kartą  zgłoszeniową i  zgodą na upublicznienie danych  należy 
złożyć u dyrektora szkoły, który przekaże je Organizatorowi . 
5. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. 

                                                                      § 4

Zasady przyznawania nagród 
1. Rozstrzygnięcie  Konkursu  nastąpi  29   listopada  2021 r., a wyniki  zostaną  podane  do 
wiadomości    publicznej   na   stronie   internetowej  Organizatora :     www.gminabelzyce.pl 
2. O wyłonieniu  zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa
3. Komisję powołuje Organizator. 
4. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 
5. Prace  niespełniające  warunków  regulaminowych  nie  będą  oceniane  przez Komisję. 
6. Spośród   zakwalifikowanych    do  Konkursu  prac  Komisja  przyzna   I, II  i  III miejsce. 



7. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową. 
8. Autorzy  zwycięskich  prac,  zostaną  telefonicznie  powiadomieni  o przyznaniu nagrody. 
9. Nagrody  dla  Laureatów  Konkursu zostaną wręczone  po ustaleniu dogodnego terminu.
                                                                    

       
           § 5

Ustalenia dodatkowe 
1. Autorzy prac przenoszą na Organizatora nieograniczone prawa autorskie do swoich  prac.
W tym celu uczestnik składa  stosowne oświadczenie, podpisane również przez rodzica  lub 
opiekuna prawnego, zamieszczone na karcie zgłoszeniowej. 
2. Organizator  zastrzega  sobie prawo  do wykorzystania  w promocyjnych  wszystkich prac
nadesłanych do Konkursu. 
3. Niniejszy Regulamin  jest jedynym  dokumentem  określającym  zasady Konkursu. 
4. Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.


