Regulamin konkursu plastycznego „Praca rolnika oczami dzieci”

1.

Organizatorem Konkursu plastycznego „Praca rolnika oczami dzieci” (zwanego dalej Konkursem) jest
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra, zwany dalej „Organizatorem”.

2.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Lubuski Ośrodek
Badań Regionalnych.

3.

Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej regulaminem).

4.

Konkurs trwa do 1 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.

5.

Konkurs przeznaczony jest dla placówek wychowania przedszkolnego (przedszkole, oddział
przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny) zlokalizowanych na terenie
województwa lubuskiego.

6.

Celem Konkursu jest:
a.
b.
c.

rozwijanie zmysłu plastycznego i przestrzennego, zdolności manualnych i kreatywności dzieci,
promocja tematyki związanej z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 wśród dzieci, ich rodziców oraz
społeczności lokalnej gminy,
popularyzacja statystyki.

7.

Konkurs polega na wykonaniu przez wychowanków przedszkola wspólnej pracy plastycznej, zwanej dalej
„pracą”, która związana jest z tematyką rolnictwa (np. prace polowe, uprawy, sady, hodowla zwierząt
gospodarskich, maszyny rolnicze, zabudowania gospodarcze lub inne przedmioty czy osoby, kojarzące
się z rolnictwem), z wykorzystaniem dowolnych materiałów.

8.

Praca powinna być pracą zbiorową, wykonaną przez wszystkich lub wybranych wychowanków
przedszkola.

9.

Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.

10. Prace plastyczne lub zdjęcia prac plastycznych należy przesłać w formie tradycyjnej na adres
Organizatora lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: P.Wawrzusik@stat.gov.pl do dnia
06.11.2020 r. Po tym terminie prace nie będą zakwalifikowane do konkursu. Cała wiadomość e-mail
powinna być nie większa niż 15 Mb. Jeżeli załączniki składają się na wielkość powyżej 15 Mb, należy wysłać
je w postaci kilku wiadomości. Na kopercie lub w tytule maila proszę wpisać: Konkurs dla przedszkoli
„Praca rolnika oczami dziecka”, nazwa i nr placówki oraz miejscowość.
11. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie
przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem
deklaracji o tych faktach.
12. Przedszkole ma prawo do zgłoszenia na konkurs jednej zbiorowej pracy.
13. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, której skład ustali organizator.
14. Komisja konkursowa dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni laureatów spośród wszystkich placówek
przedszkolnych uczestniczących w Konkursie, biorąc pod uwagę
a.
b.
c.
d.

związek pracy z tematyką konkursu,
oryginalność,
estetykę wykonania pracy,
walory wizualne.

15. Nagrodami w konkursie są:
a.
b.
c.

I miejsce: zestaw klocków piankowych oraz labirynty magnetyczne;
II miejsce: ciuchcia w formie trójwymiarowej manipulacji oraz labirynty magnetyczne;
III miejsce: labirynty magnetyczne oraz zestaw przewlekanek-nawlekanek.

16. Nagrody główne przeznaczone są dla wygranych placówek przedszkolnych.

17. W konkursie przewidziane są również nagrody niespodzianki dla wychowanków przedszkoli, którzy brali
udział w tworzeniu pracy konkursowej.
18. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 10 listopada na stronie internetowej i mediach społecznościowych
Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze. O zwycięstwie w konkursie placówki przedszkolne zostaną
również poinformowane drogą mailową lub telefoniczną.
19. Nagrody zostaną przekazane placówkom przedszkolnym w terminie i miejscu uzgodnionym pomiędzy
dyrekcją/przedstawicielem przedszkola a organizatorem.
20. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na publikację pracy i/lub zdjęć
pracy plastycznej oraz nazwy przedszkola na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej
Górze, na jego fanpagu @UStatZielonaGora oraz koncie twitter @ZielonaGoraSTAT.
21. We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Organizatorem, pod
numerem telefonu 068 322 31 19.
22. Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z ważnych
przyczyn.
23. We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem,
jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do organizatora.

