REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
w ramach projektu „Mój Przyjaciel Senior – profilaktyka przeciwdziałania przemocy
wobec osób starszych na terenie Gminy Dolice”
1. Organizatorem konkursu jest Gmina Dolice i Dom Pomocy Społecznej w Dolicach.
2. Konkurs rozpoczyna się 1-go listopada br. i trwać będzie do 30-go listopada br.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Mój Przyjaciel Senior”.
4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z
terenu Gminy Dolice
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w
Dolicach
do dnia 30-go listopada 2018 roku.
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wspólną (jedna klasa wykonuje jedną
wspólną pracę) wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Mój Przyjaciel
Senior”.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną
techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
3. Każdy z klas może przekazać tylko jedną pracę.
4. W konkursie można brać udział wyłącznie jako jedna klasa, tj. niedopuszczalne jest
dokonywanie Zgłoszeń jako jedna osoba.
5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo
majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
6. Każda klasa jako uczestnik konkursu powinna opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi
danymi: wychowawca, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu
organizatora z uczestnikami konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą
zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
8. Naruszenie przez uczestników konkursu któregokolwiek z warunków konkursu
oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do
nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora składające się z Rady Mieszkańców DPS Dolice,
Wójta Gminy Dolice lub jego przedstawiciela (pełnomocnik lub członek Zespołu
Interdyscyplinarnego) i Dyrektor DPS Dolice, spośród przekazanych prac wyłoni
laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły
nagrodzonych prac oraz klasę i szkołę zwycięzców na stronie internetowej DPS
Dolice i UG Dolice oraz podczas spotkania organizowanego przez DPS Dolice w
grudniu 2018 roku połączonego z otwarciem wystawy prac konkursowych.

4. Nagrodą główną w konkursie jest Bon na Basen dla klas z miejsc I-III.

5. Organizator przewiduje zorganizowanie wystawy prac plastycznych wykonanych w
konkursie na terenie DPS Dolice, UG i GOPS Dolice oraz GCISiP Dolice.
6. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest
ostateczna.
8. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy podczas

spotkania i wystaw oraz na opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych
DPS Dolice i UG Dolice oraz na łamach prasy.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich
polach eksploatacji.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy akceptują jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.dpsdolice.org oraz
www.dolice.pl i u nauczycieli plastyki/sztuki w szkołach

5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady
zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Uczestnicy konkursu jak i całego projektu „Mój Przyjaciel Senior” wyrażają zgodę na
publikację na stronie www.dpsdolice.org oraz www.dolice.pl oraz w innych mediach
zdjęć wykonanych podczas projektu w celach jego promocji.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Kontakt w sprawie konkursu:

Szymon Górski
pracownik socjalny
tel 91 5640023
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach

