REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Mały Kaszub, to JA!”

„Tu jô dali mdã starżã zemi trzimôł,
Skądka zôczątk rodnô naj rózga mô.
Tu mdã dali domôcëznë sã jimôł
Jaż zajasni i nama brzôd swój dô.”
Jan Trepczyk

§1
Cel konkursu
Celem konkursu jest:
1) zachęcenie uczniów i nauczycieli do czynnego zainteresowania się Kaszubszczyzną;
2) popularyzowanie wiedzy o Kaszubach;
3) popularyzowanie wiedzy o gminie Chmielno;
4) rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci;
5) inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki, poszerzenie wiedzy w zakresie

różnych technik plastycznych.
§2
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu o nazwie „Mały Kaszub, to JA” jest Krystian Driwa
Nieruchomości, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Chmielno. \
Patronat honorowy objął: Wójt Gminy Chmielno Michał Melibruda.
2. Adres przesyłania prac: ul. Rynek 2/2 83-340 Sierakowice.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§3
Założenia organizacyjne
1. Konkurs zostanie przeprowadzony wśród dzieci z gminy Chmielno z kategorii przedszkola,
1) Dzieci w kategorii 3-4 lata,
2) Dzieci w kategorii 5-6 lat.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Konkurs polega na przygotowaniu pracy plastycznej o tematyce "Kaszëbsczi jezora,

kaszëbsczi las..." Kaszuby moimi oczami!
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej

niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach.
5. Prace mogą być wykonane w formie kolażu – dowolną techniką plastyczną.
6. Prace powinny być wykonane w formacie A3 (297 x 420 mm). Prosimy nie rolować, nie

zwijać i nie składać prac.
7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności złożonych
egzemplarzy prac.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję

konkursową.
9. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie na facebooku Krystian Driwa Nieruchomości

oraz na stronie www.driwanieruchomosci.pl
11. Sytuacje nieobjęte Regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4
Ocena prac konkursowych
1. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko autora,

nazwa, wiek i adres przedszkola oraz Karta Zgłoszeniowa.
2. Każda z placówek może nadesłać nie więcej niż 3 prace konkursowe z każdej kategorii
wiekowej.
3. Prace powinny zostać dostarczone w zbiorczej kopercie.
4. Prace można składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt

nadsyłającego) do 18.05.2022r. (decyduje data wpływu do Organizatora) na adres Krystian
Driwa Nieruchomości ul. Rynek 2/2, 83-340 Sierakowice. Na kopercie zawierającej prace
należy umieścić dopisek: Konkurs „ Mały Kaszub. To JA!”

Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) estetyka pracy,
c) oryginalność wykonania,
d) samodzielność.

5. Komisja w składzie: Przedstawiciel Firmy Krystian Driwa Nieruchomości, Przedstawiciel
Zrzeszenia Kaszubsko- Pomorskiego oddział Chmielno oraz Wójt Gminy Chmielno Michał
Melibruda wybierze 5 najbardziej oryginalnych prac,z każdej kategorii wiekowej, które spełnią
kryteria wyżej wymienione zostaną opublikowane na stronie Krystian Driwa Nieruchomości na
facebooku. Prace, które uzyskają najwięcej polubień (w poście zamieszczonym przez
Organizatora), otrzymają poszczególne miejsca. Głosowanie potrwa do 1 czerwca do godz. 12.00.
§5
Ogłoszenie wyników konkursu
O ogłoszeniu wyników powiadomimy Państwa mailowo oraz telefonicznie.

