Zespół Szkół Ogrodniczych w Gorzowie Wlkp.

REGULAMIN KONKURSU
„BOŻONARODZENIOWE INSPIRACJE”

I

Organizator konkursu:
Zespół
Szkół
Ogrodniczych
w
Gorzowie
Polski Związek Działkowców Okręg w Gorzowie Wlkp.

II

Cele konkursu:
 kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych,
 rozwijanie wrażliwości estetycznej wśród młodzieży,
 promocja uczniów i placówek oświatowych,
 udział w akcji społecznej „Podaruj serce”.

III

Tematyka konkursu:

Wlkp.

oraz

Kompozycja, dekoracja bożonarodzeniowa (choinka, stroik, wieniec itp.).
IV

Organizacja konkursu:
1. Każda placówka może dostarczyć nie więcej niż 15 prac.
2. Technika wykonania prac jest dowolna.
3. Prace należy opatrzyć metryką zawierającą: imię i nazwisko autora,
nazwa placówki oświatowej. Brak metryki wyklucza pracę z konkursu.
4. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza akceptację warunków regulaminu
oraz wyrażenie zgody na przekazanie prac konkursowych na kiermasz,
z którego dochód będzie przeznaczony na akcję „Podaruj serce” –
pomoc dla chorej Laury.
5. Pisemne zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestników
na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
6. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorstwa.
7. Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone.
8. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
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V

Terminy:
1. Termin zgłoszenia udziału w konkursie upływa 07 grudnia 2018r.
Prace należy dostarczyć do 12 grudnia 2018r. do godz. 1200
do Zespołu Szkół Ogrodniczych, ul. Poznańska 23, Gorzów Wlkp.
2. Rozstrzygnięcie
konkursu
poprzedzone
krótkim
programem
00
artystycznym odbędzie się 14 grudnia 2018r. o godz. 12 .

VI Ocena i nagrody:
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana
Organizatora konkursu.
2. Prace będą oceniane pod względem:
 estetycznym,
 pomysłowości wykonania,
 walorów plastycznych (kolorystyka, dodatki, itp.).
3. Ocena prac będzie w 3 kategoriach wiekowych:
 dzieci szkół podstawowych,
 młodzież gimnazjalna i szkół średnich,
 osoby dorosłe.
4. Postanowienie jury jest nieodwołalne.
VII

przez

Szczegółowy program imprezy zostanie zamieszczony 10 grudnia 2018r.
na stronie internetowej szkoły.

Szanowni Państwo!
Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy (zbiór nakrętek) prowadzonej od wielu
lat na rzecz Laury. Nakrętki można dostarczyć wraz z pracą konkursową lub w dniu
ogłoszenia wyników konkursu.
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