
§ 1

Cele konkursu

1. Uwrażliwienie dzieci na problemy osób niepełnosprawnych.

2. Przybliżenie zagadnień dotyczących niepełnosprawności, takich jak integracja,

tolerancja, równość.

3. Rozwijanie wyobraźni oraz talentów plastycznych.

4. Zachęcanie dzieci do twórczego spędzania czasu wolnego.

§ 2

Temat konkursu

„Niepełnosprawność w sporcie”

§ 3

1. Interpretacja tematu musi dotyczyć zagadnienia niepełnosprawności. Mile widziane
uwzględnienie różnych rodzajów niepełnosprawności.

§ 4

Uczestnicy

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII

2. Rodzice/opiekunowie prawni powinni wypełnić czytelnie, podpisać i przesłać na adres
Organizatora (k.kucia@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl
a.wojtowicz@azaliowa.pozytywneinicjatywy.pl) zgody na przetwarzania danych osobowych
oraz wizerunku ucznia

§ 5

Warunki uczestnictwa

1. Technika i format prac:

Prace indywidualne, format A4 lub A3, technika prac dowolna (z wyłączeniem grafiki

komputerowej oraz prac przestrzennych).

2. Prawa autorskie:

Złożone prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu. Udział w konkursie jest
jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację prac.



3. Przetwarzanie danych osobowych:

Uczestnicy przystępując do konkursu akceptują warunki Regulaminu Konkursu,

wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie, publikowanie oraz powielanie złożonych

prac i wyrażają zgodę na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i promocji Konkursu.

§ 6

Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy złożyć do dnia 09.12.2021 do p. Katarzyny Kucia bądź Anny Wojtowicz

2. Prace powinny zawierać naklejoną w prawym górnym rogu

z tyłu pracy metryczkę: ( imię, nazwisko, klasa)

3. Prace podpisane niezgodnie z zapisem w regulaminie nie będą brane pod uwagę.

4. Prace, które dotrą do siedziby Organizatora po terminie, nie będą oceniane.

§ 7

Zasady przyznawania i odbioru nagród

1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje powołana w tym celu komisja konkursowa,
zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Organizator.
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3. Komisja ocenia prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1) zgodność pracy z określonym tematem;

2) estetykę wykonania;

3) samodzielne wykonanie;

4) oryginalność, pomysłowość i kreatywność;

5) walory artystyczne;

6) spójność i ciekawą kompozycję;

7) ciekawy dobór kolorystyki;

8) technikę wykonania.



4. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Komisja konkursowa przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia dwóch kategoriach:

Klasy I-III, Klasy IV-VIII


