Regulamin konkursu plastycznego
„Młodość i Starość – integracja pokoleń”
1. Organizator
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.
2. Cele konkursu
Celem konkursu jest promowanie idei integracji międzypokoleniowej, kształtowanie wyobraźni
mieszkańców miasta oraz stwarzanie warunków rozwoju dla wszystkich grup społecznych.
3. Termin i miejsce nadesłania prac
Prace należy składać w siedzibie Ośrodka w pok. nr 2 w terminie od 1 do 29 lutego 2012 roku lub wysłać na
adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu ul. Traugutta 77 b; 59-900 Zgorzelec z dopiskiem
„Konkurs plastyczny”.
4. Adresaci konkursu
Uczestnikiem konkursu może być każdy mieszkaniec Zgorzelca bez ograniczeń wiekowych.
5. Zasady konkursu
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MOPS-u w Zgorzelcu oraz członkowie ich rodzin.
Uczestnik w ramach konkursu wykona jedną pracę plastyczną.
Uczestnik musi wykonać pracę samodzielnie.
Praca musi nawiązywać do tytułu konkursu.
Praca może zostać wykonana dowolną techniką.
Pracę należy wykonać w formacie A4 lub A3.
Do każdej pracy musi być dostarczony formularz zgłoszeniowy, który zawiera m. in. dane uczestnika
i zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
6. Zasady oceny prac i przyznawania nagród
Jury powołane przez organizatorów konkursu oceniać będzie prace w 4 kategoriach wiekowych:
I. kategoria - dzieci w wieku do 5 lat
II. kategoria - dzieci od 6 do 12 lat
III. kategoria – od 13 do 17 lat
IV. kategoria – osoby od 18 rż.
W każdej kategorii Jury przyzna nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia.
Ocena pracy konkursowej dotyczyć będzie w szczególności:
• zgodności pracy z tematyką,
• inwencji i pomysłowości prezentacji tematyki,
• ogólnego wrażenia estetycznego.
Wyniki konkursu i nagrodzone prace biorące udział w konkursie będą zamieszczone na stronie internetowej
MOPS i wyeksponowane w siedzibie Ośrodka.
Nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe – niespodzianki.
Nagrody zostaną wręczone 9 marca 2012r. w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i godzinie,
o których laureaci zostaną powiadomienie telefonicznie.
7. Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.mops.zgorzelec.eu
oraz w siedzibie Ośrodka – pok. 2.
Nadesłane prace konkursowe i formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

