
REGULAMIN KONKURSU
Warunki uczestnictwa:
Prace plastyczne należy dostarczyć do pani Katechetki do 10 marca 2015 roku

Organizator:Szermiercza Sportowa Szkoła Podstawowa nr 85, 50-416 Wrocław, ul. 
Traugutta 37, Parafia św. Maurycego.
Współorganizatorzy: Wydział Edukacji we Wrocławiu, Referat Misyjny oraz Wydział 
Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej

Cele konkursu:
• popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych 

technik plastycznych
• promowanie twórczości artystycznej dzieci
• poznawanie krajów misyjnych- kultura, tradycja, historia, geografia
• rozwijanie wrażliwości i umiejętności plastycznych.

Ogólna informacja o konkursie:
Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III, Archidiecezji Wrocławskiej.
Zadaniem  uczestników  konkursu  plastycznego  jest  wykonanie  dowolną  techniką 
postaci dziewczynki lub chłopca w stroju narodowym kraju, z którego pochodzi, format 
pracy A-4.
Prace wykonane pastelami olejnymi powinny być zabezpieczone przed rozmazywaniem 
się.

Prace należy opisać na odwrocie:
1. Imię i nazwisko dziecka, wiek
2. Nazwa i adres szkoły
3. Imię, nazwisko i telefon opiekuna
4. Tytuł pracy.

Nadesłanie  zgłoszenia  konkursowego  wraz  z  pracą  plastyczną,  na  konkurs  jest 
równoznaczne  z  wyrażeniem  zgody  -  przez  Uczestników  i  ich  opiekunów  -  na 
przetwarzanie  ich  danych  osobowych przez  organizatora  oraz  publiczne  (w tym w 
mediach) wykorzystanie pracy plastycznej i nazwiska Uczestnika dla potrzeb konkursu 
i  informowania o nim oraz podczas wystawy pokonkursowej.  Brak zgody eliminuje 
Uczestnika z udziału w konkursie.
Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie 
będą brane pod uwagę.

Kwalifikacja prac
Jury powołane przez Organizatora do 10 kwietnia 2015 r. wybierze prace do wystawy 
pokonkursowej oraz dokona podziału nagród.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas V Festiwalu Piosenki Religijnej oraz na 
stronie  internetowej  Wydziału  Katechetycznego  I  Referatu  Misyjnego  Kurii 
Metropolitalnej Wrocławskiej.

Nagrody:
Jury przyzna regulaminowe nagrody: I miejsce , II miejsce, III miejsce
Przewidziano także wyróżnienia.
Autorzy  prac  zakwalifikowanych  na  wystawę  pokonkursową  otrzymają  dyplom 
uczestnictwa.
Najlepsze  prace  zostaną  zaprezentowane  na  wystawie  zorganizowanej  w  Domu 
Katechetycznym przy Parafii Św. Maurycego
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatorów , który ma prawo nimi 
dysponować w celach informacyjnych i promocyjnych.


