„Choinka – symbol Świąt Bożego Narodzenia”
czyli konkurs plastyczny
na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową
REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator:
Starostwo Powiatowe w Łasku ul. Południowa 1.
2. Cel konkursu:
a) rozwijanie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej,
b) rozwijanie zainteresowań,
c) promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną,
d) zachęcanie do nawiązywania międzypokoleniowego dialogu,
e) propagowanie szacunku dla tradycji,
f) pogłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia.
3. Konkurs polega na:
a) wykonaniu choinki ozdobnej o wymiarze do 80 cm dowolną techniką, z różnych
materiałów, np. z szyszek, kawałków drewna, kamyków, pierników, makaronu,
muszelek, piór itp.
b) wykonaniu trzech zdjęć dokumentujących powstawanie choinki,
c) dostarczeniu choinki do Starostwa Powiatowego w Łasku wraz ze zdjęciem
określonym w pkt. 5.
4. Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Powiatu Łaskiego.

5. Warunki konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonie choinki bożonarodzeniowej. Praca o wysokości do
max 80 cm może być ozdobiona dowolną techniką bez użycia gotowych elementów.
Prace zgłoszone do konkursu muszą być zgodne z Regulaminem Konkursu,
wykonane samodzielnie przez uczestników. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę
z czytelnie zapisanymi danymi, zawierającymi imiona i nazwiska autora pracy.
Razem z choinką należy przynieść też zdjęcia w formie elektronicznej
( płyta CD, pendrive ) oraz kartę zgłoszeniową zał. nr 1.
6. Termin i warunki dostarczenia prac:
Prace będą przyjmowane od 22.11.2019 r. do 9 grudnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym
w Łasku ul. Południowa 1, pok.23.
7. Kryteria oceny:
Członkowie komisji konkursowej w składzie 5 osób oceniają zgłoszone do konkursu prace.
Ocenie podlegać będą:
a) estetyka wykonania
b) zgodność z tematem
c) pomysłowość, oryginalność
d) samodzielność wykonania
e) dokumentacja fotograficzna
8. Zasady pracy Komisji Konkursowej:
1. Komisja Konkursowa składa się z 17 osób (Radnych Powiatu Łaskiego):
a) Przewodniczący Komisji
b) Zastępca Przewodniczącego Komisji
c) Sekretarz
d) 14 Członków Komisji.
2. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
3. O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa powołana w tym celu.
Członków Komisji powołuje Organizator.
4. Członkowie Komisji obradują na posiedzeniach zamkniętych.
5. Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację postępowania konkursowego.
6. Zadaniem Komisji jest zbadanie prac konkursowych pod względem ich zgodności z
Regulaminem Konkursu, a następnie ich ocena zgodnie z wytycznymi.

7. Prace konkursowe są oceniane według pięciu kryteriów. W każdej kategorii praca
otrzymuje od 0 do 10 pkt. O wygranej zadecyduje łączna suma punktów przyznana w
ramach pięciu kryteriów od wszystkich Członków Komisji.
8. W przypadku równej liczby punktów otrzymanej przez prace konkursowe, decyduje głos
Przewodniczącego.
9. Z posiedzenia Komisji sporządza się Protokół zawierający:
a) informacje o liczbie zgłoszonych Uczestników oraz prac konkursowych;
b) informacje o dokonaniu oceny zgodności prac z Regulaminem;
c) informacje o przeprowadzeniu oceny prac oraz o wynikach;
d) podpisy Przewodniczącego oraz Członków Komisji.
10. Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący przekazuje Protokół z prac Komisji
Zarządowi Powiatu Łaskiego.
9. Nagrody:
Komisja konkursowa wybierze trzy nagrodzone prace. Za zajęcie I, II, i III miejsca uczestnicy
konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
10. Rozstrzygnięcie konkursu:
Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Łaskiego w 2019 r.
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku.
Wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję Konkursową są ostateczne. Od decyzji
komisji nie przysługuje odwołanie.
11.Ochrona danych osobowych:
Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość podawania do publicznej wiadomości
informacji o laureatach.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora ich danych
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.
z 2014 r. poz. 1182, z późn.zm.) na potrzeby przeprowadzenia konkursu., wyłaniania
zwycięzców i przyznawania nagród.
12. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu konkursu
i przedłużenia terminu zgłaszania prac konkursowych oraz do zamknięcia konkursu bez
wyłonienia zwycięzcy.

zał. nr 1

Karta zgłoszenia

„Choinka – symbol
Świąt Bożego Narodzenia”
czyli konkurs plastyczny
na najpiękniejszą choinkę bożonarodzeniową
1.Imiona i nazwiska uczestników konkursu:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania uczestników konkursu:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
3.Telefon kontaktowy:
……………………………………………………………………………………
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zawartych w
karcie zgłoszenia oraz udostępnianie załączonej dokumentacji fotograficznej dla
celów promocji konkursu przez organizatorów.

data, podpis dorosłego uczestnika konkursu
……………………………………………….

