REGULAMIN
KONKURSU OZDÓB WIELKANOCNYCH
1. Powiatowy Konkurs Ozdób Wielkanocnych odbywa się co roku i ma zasięg powiatowy.
2. Honorowy patronat obejmuje Starosta Powiatu Kartuskiego i Wójt Gminy Somonino.
3. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież powiatu kartuskiego – przedszkolaki oraz
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
4. Prace konkursowe podzielone będą według następujących kategorii tematycznych:
- palmy wielkanocne
- stroik na stół wielkanocny
5. Prace przedstawione do konkursu zostaną oceniane według siedmiu kategorii wiekowych:
a/ przedszkola – wyłącznie prace zbiorowe
b/ klasy ,,0'' – wyłącznie prace zbiorowe
c/ klasy I-II – wyłącznie prace indywidualne
d/ klasy III-IV – wyłącznie prace indywidualne
e/ klasy V-VI – wyłącznie prace indywidualne
f/ klasy VII - wyłącznie prace indywidualne
g/ klasy gimnazjalne – wyłącznie prace indywidualne
6.

Ilość prac złożonych przez placówki do konkursu w każdej kategorii:



przedszkola – tylko jedna praca zbiorowa, reprezentująca dane przedszkole:

możliwości: a) stroik i palma b) stroik lub palma


klasy „0” - tylko jedna praca zbiorowa, reprezentująca wszystkie klasy „0” danej placówki:

możliwości: a) stroik i palma b) stroik lub palma


szkoły podstawowe – tylko jedna praca indywidualna w danej kategorii wiekowej:

możliwości: a) stroik i palma b) stroik lub palma


szkoły gimnazjalne – tylko jedna praca indywidualna, reprezentująca dane gimnazjum:

możliwości: a) stroik i palma b) stroik lub palma
7.

Prace przedstawione do konkursu winny być wyłonione drogą konkursu
wewnątrzszkolnego.

8.

Mile widziane będą prace, w których widoczne będą akcenty kaszubskie.

9.

Zdobywcy I, II, III miejsca oraz przyznanych wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe,
pozostali uczestnicy zostaną obdarowani słodyczami lub innymi upominkami rzeczowymi.

10.

Komisję oceniającą powołuje organizator.

11.

W zgłoszeniu każda placówka przedstawi nazwiska uczniów biorących udział w konkursie,
a w przypadku prac zbiorowych – ilość uczniów wykonujących pracę konkursową.
Uwzględni również nazwiska nauczycieli, pod których kierunkiem wykonywane były prace
uczniów, przedstawione do konkursu. (Życzeniem komisji jest umieszczenie wizytówki, tj.
imię, nazwisko, klasa i szkoła, a w przypadku prac zbiorowych: nazwa placówki i kategoria
wiekowa, w przedniej części pracy).

12.

Każda szkoła zostanie powiadomiona o organizowanym konkursie co najmniej 2 tygodnie
przed terminem składania prac.

13.

Każda szkoła, której uczniowie uczestniczą w konkursie otrzyma komunikat z jego
przebiegu w dniu rozdania nagród, a placówki nieobecne w czasie rozdania, otrzymają
komunikat w dniu odbioru pracy z placówki.

14.

W przypadkach uzasadnionych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian.

UWAGA!


Za pracę zbiorową uważa się pracę wykonaną przez nie mniej niż 10 osób i nie
więcej niż 35 os. w grupie.



Podstawa stroika wielkanocnego nie może przekraczać wymiarów : 60 x 50 cm!



Prace i nagrody można odbierać bezpośrednio po rozstrzygnięciu konkursu,
w dniu 23.03.2018r. (piątek) lub w późniejszym terminie, ale nie później niż
do 13.04.2018r. Po tym terminie pozostawione prace zostaną rozdane
zainteresowanym bądź zniszczone.



Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu uhonorowania
uczestników konkursu w zależności od sytuacji finansowej i innych
okoliczności (dot. pkt 9).

…..........................................................
/pieczątka szkoły/

e-mail: …...............................................

ZGŁOSZENIE NA KONKURS OZDÓB WIELKANOCNYCH
Stroik*

Kategoria
Przedszkole

Ilość dzieci

Klasa „0”

Ilość dzieci

Palma*

Imię i nazwisko
opiekuna

Nazwisko, imię
Kl. I - II

Kl. III - IV

Kl. V - VI

Kl. VII

Gimnazjum

* zaznaczyć w kratce znakiem X wykonaną pracę

…..............................................
Pieczątka i podpis dyrektora
…...................................................
Miejscowość, data

