
Regulamin konkursu plastycznego   

 „Wirusa w koronie szybko przegonię” 

zmiana z 30.04.2020 r. 

 

Konkurs organizowany jest dla dzieci i młodzieży w wieku  od 4 do 15 lat. 

Organizatorzy Konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Zbójno 

2. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Marzena Marcinkowska, tel. 790 209 024,   

e-mail: promocja@zbojno.pl 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu. 

 

Cel Konkursu 

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży. 

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie form plastycznych. 

3. Kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych związanych z 

pandemią (pozostanie w domu, częste mycie rąk ect.) 

 

Założenia organizacyjne 

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z następujących kategoriach: 1) grupa przedszkolna-

klasa„0”, 2) klasy I, II, III, 3) klasy IV, V, 4) klasy VI, VII, VIII 

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę 

(bez pomocy rodziców). 

3. Praca powinna być podpisana na odwrocie i zawierać następujące informacje: nazwisko, imię, szkoła, klasa. 

4. Do pracy należy dołączyć podpisany formularz (załącznik nr 1).  Jeżeli uczestnik nie ma możliwości 

wydrukowania formularza, jego treść należy przepisać, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać do organizatora. 

5. Praca powinna być wykonana na kartce o formacie A4 lub A5. Technika: dowolna. 

6. Praca powinna przedstawiać obecną sytuacje dotyczącą epidemii. Mogą to być np. zachowania mające na celu 

walkę z koronawirusem, adekwatne do wieku dziecka: mycie rąk, pozostanie w domu, noszenie maseczek, 

kreatywne spędzanie czasu w trakcie kwarantanny, pomoc rodzicom ect. 

7. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy. 

8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z 

nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy prac. 

9. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.zbojno.pl i na profilu społecznościowym 

facebook Gminy Zbójno. 

10. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.zbojno.pl i na profilu społecznościowym 

facebook Gminy Zbójno. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 

Ocena prac konkursowych 

1. Prace należy składać w terminie 03.05.2020 r. do godz. 15:30 na adres e-mail: promocja@zbojno.pl (skan lub 

zdjęcie). 

2. Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane. 

3. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje liczba polubieni (like, serduszka itp.) na profilu 

społecznościowym facebook Gminy Zbójno. Organizator przewiduje również wyróżnienie najciekawszych 

prac przez powołaną Komisję z Urzędu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom. 

4. Głosowanie na profilu facebook odbędzie się w dniach od 04.05.2020 r. do 10.05.2020 r. 

5. Wyniki zostaną ogłoszone 15.05.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójno oraz profilu facebook 

Gminy Zbójno. 

6. Wręczenie nagród: kontakt telefoniczny z Rodzicem/Opiekunem zwycięzcy. 
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