2017

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
edycja II
W RAMACH OBCHODÓW DNIA GODNOŚCI OSÓB NIEPEŁNSPRAWNYCH

I. ORGANIZATORZY
Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnicach
Warsztat Terapii Zajęciowej w Czersku
II. WSPÓŁORGANIZATOR
Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach
III. CEL KONKURSU
Zwiększenie poziomu świadomości na temat zagadnień związanych z niepełnosprawnością
oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych wśród dzieci i
młodzieży.
IV. TEMATYKA KONKURSU:
Tematyka prac winna być odzwierciedleniem postrzegania osób niepełnosprawnych przez
dzieci i młodzież w życiu i powinna dotyczyć zagadnienia: Wpływ zwierząt na życie osób
niepełnosprawnych.

V. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z następujących typów szkół: przedszkola,
szkoły podstawowe i gimnazja z powiatu chojnickiego.
2. Jeden uczeń może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.
3. Format prac – A4 lub A3.
4. Techniki plastyczne: dowolne (rysunek, malarstwo, grafika, techniki różne)
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora
Konkurs Plastyczny „Ja w Twoich oczach”
Imię i nazwisko autora pracy
Klasa
Pełny adres szkoły + numer telefony, e -mail szkoły
lub placówki
Imię i nazwisko opiekuna plastycznego
Tytuł pracy
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6. Prace opisywane z przodu nie będą oceniane
7. Prosi się również opiekunów o dołączenie do zestawu prac wypełnioną kartę
zgłoszenia z wykazem autorów prac, wieku, dokładnym adresem placówki, nr tel, fax,
e-mail, pieczęcią i podpisem nauczyciela w pełnym brzmieniu.
PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ LUB DOSTARCZAĆ OSOBIŚCIE W ZAMKNIĘTEJ
KOPERCIE Z DOPISKIEM „JA W TWOICH OCZACH” NA ADRES:
Warsztat Terapii Zajęciowej w Brusach
ul. Armii Krajowej 1
89-632 Brusy
lub
Warsztat Terapii Zajęciowej w Chojnicach
ul. Przemysłowa 3a
89-600 Chojnice
lub
Warsztat Terapii Zajęciowej Czersku
ul. Pomorska 10
89-650 Czersk
W TERMINIE DO DNIA 2 CZERWCA 2017 r. (decyduje data wpływu)
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z Warsztatem Terapii Zajęciowej
w Brusach (Natalia Landowska), tel. 52 398 - 30 – 53 lub za pomocą poczty e-mail:
wtz@brusy.pl.
VI. OCENA PRAC
Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa składająca się
z 3 osób niepełnosprawnych oraz z 2 wykwalifikowanych specjalistów plastyków
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
 Kategoria I (dzieci przedszkolne)
 Kategoria II (uczniowie szkoły podstawowej klasy I – III)
 Kategoria III (uczniowie szkoły podstawowej klasy IV – VI)
 Kategoria IV (uczniowie gimnazjum)
Komisja oceniać będzie:
 zgodność tematu pracy z tematyką konkursu
 zawartość merytoryczną,
 kreatywność, oryginalność i pomysłowość,
 formę estetyczną pracy
VII. NAGRODY
1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac
nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
2. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej
odbędzie się w dniu 16 czerwca (piątek) 2017 roku o godz. 16.00 w Czersku przy
fontannie na Placu Ostrowskiego podczas Obchodów Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych pn. „Trzy kolory”
3. Uwaga. Nie odebrane nagrody rzeczowe w dniu oficjalnego podsumowania konkursu
nie będą wysyłane pocztą. Należy odebrać nagrody osobiście w ciągu miesiąca w
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Brusach.
Nagrody nieodebrane, przechodzą na poczet kolejnego konkursu.
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4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.brusy.pl, www.czersk.pl
VIII. UWAGI KOŃCOWE.
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace nie będą zwracane, mogą być przez organizatorów popularyzowane
w katalogach i eksponowane na innych wystawach.
3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach organizator powiadomi odrębnym pismem
lub telefonicznie.
4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich
na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach
autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w
wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody
na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Organizatorzy:
Kierownik
WTZ Brusy

Kierownik
WTZ Chojnice

Kierownik
WTZ Czersk

Natalia Landowska

Joanna Warczak

Renata Breszka
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