REGULAMIN
KONKURSU PLASTYCZNEGO
z okazji 50-lecia Klubu Żeglarskiego „Odlewnik” Śrem
„Wiatr i woda - żeglarska przygoda”
1. Organizator:
Organizatorem konkursu plastycznego „Wiatr i woda – żeglarska przygoda”
jest Klub Żeglarski „ODLEWNIK” Śrem, ul. Jeziorna 6, 63-100 Śrem,
adres internetowy klub@odlewnik.pl

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół i organizacji młodzieżowych
z terenu powiatu śremskiego.

3. Cele Konkursu:
- pobudzenie i rozwijanie uzdolnień plastycznych,
- uwrażliwienie na piękno krajobrazu rzek i jezior powiatu śremskiego,
- zainteresowanie uczniów tematyką marynistyczną,
- zapoznanie dzieci i młodzieży z działalnością Klubu Żeglarskiego
„ODLEWNIK” w Śremie,

4. Tematyka prac:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej o tematyce żeglarskiej pt.
„ Wiatr i woda – żeglarska przygoda”

5. Technika wykonywania pracy: dowolna - płaska, format A3 i A4,
6. Zasady i warunki uczestnictwa w konkursie:
a) prace oceniane będą w czterech kategoriach:
- I kategoria – dziecięca (kl. 0 – III SP),
- II kategoria – dziecięca (kl. IV – VI SP),
- III kategoria - młodzieżowa (kl. VII – VIII SP i III gimnazjalne),
- IV Kategoria – młodzieżowa (kl. I – III szkoły ponadpodstawowe).
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b) dopuszcza się wyłącznie prace indywidualne. Każda praca powinna być podpisana na
odwrocie i zawierać następujące informacje:
- imię, nazwisko i wiek autora,
- tytuł pracy plastycznej,
- nazwę, adres i telefon szkoły,
- imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
c) prace konkursowe należy wykonać w terminie do 12 kwietnia 2019 r. Prace wraz z
kartą zgłoszenia odbierze, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, Koordynator
Konkursu.
d) informacja o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach zostanie podana na stronie
https://odlewnik.pl oraz wysłana do szkół i organizacji, których zgłoszeni uczestnicy
zostali nagrodzeni w terminie do dnia 11 maja 2019 r.,
e) autorzy wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, a dla najlepszych
zorganizowany będzie rejs po naszym jeziorze.
f) wręczenie nagród odbędzie się 8 czerwca 2019 roku na Przystani
Żeglarskiej KŻ Odlewnik w Śremie, ul. Jeziorna 6 w trakcie
Uroczystości z okazji 50-lecia działalności Klubu Żeglarskiego „Odlewnik”,
g) nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zapewnia sobie tym samym
prawo do ich dalszego wykorzystania,
h) uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu,
i) dane osobowe uczestnika (imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, imię
i nazwisko nauczyciela/opiekuna) będą przetwarzane w celach
promocyjnych niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r, poz. 1000).

7. Kryteria oceny:
Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac uczniów
w poszczególnych kategoriach konkursu, biorąc pod uwagę:
- pomysłowość w ujęciu tematu,
- walory artystyczne i estetyczne

8. Koordynator Konkursu:
Barbara Mor, tel. 880037997
adres mailowy: barbara.mor@wp.pl
Komandor KŻ „Odlewnik” w Śremie
Paweł Szymenderski
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