
REGULAMIN  KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Rzemiosło oczami dziecka”

dla przedszkolaków, które uczęszczają do żorskich przedszkoli

       

OGÓLNE ZASADY KONKURSU

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach organizuje konkurs plastyczny „Rzemiosło oczami dziecka”,

którego  jest  organizatorem  w  ramach  dotacji  na  realizację  zadania  publicznego

współfinansowanego  ze  środków  Narodowego  Instytutu  Wolności  –  Centrum  Rozwoju

Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach  Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na

lata 2021-2030.

CELE KONKURSU.

Celem konkursu jest promowanie zawodów rzemieślniczych, wiedzy o rynku pracy. Konkurs ma

na celu również rozbudzenie kreatywności wśród przedszkolaków.

ZASADY ORGANIZACYJNE  KONKURSU

1. W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, którzy uczęszczają do żorskich przedszkoli.

2.  Organizatorem  konkursu  jest  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Żorach,  który  przeprowadza  a
następnie dokonuje oceny i ogłasza wyniki Komisja Konkursowa w skład której wchodzą :

• Przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach

• Koordynator konkursu.

• Pracownicy Cechu

3. Decyzje Jury są  ostateczne.

4. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

– merytorycznie – zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,

– inwencja twórcza, oryginalność i pomysłowość przedstawionego tematu,

– wizualnie – wrażenie estetyczne.

5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe za I, II i III
miejsce dla uczestników oraz będą wręczone nagrody za wyróżnienie.

6. Organizator przekaże laureatom Konkursu informację o terminie i miejscu wręczenia nagród

telefonicznie  bądź  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  na  nr  telefonu  i  adres

wskazany w karcie zgłoszeniowej.



WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH.

1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 pracę.

2. Praca powinna być wykonana w formie rysunku i w formacie A4 dowolną techniką oraz
powinna mieć formę płaską.

3. Praca  musi  przedstawiać  zawód  rzemieślniczy.  (przykładowy  wykaz  zawodów
rzemieślniczych załącznik nr 5)

4. Plakat należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora oraz adresem przedszkola, w której
uczęszcza.

5. Do pracy należy dołączyć:

• formularz zgłoszeniowy do konkursu (załącznik nr1), 

• zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2),

• zgodę na nieodpłatną publikację pracy (załącznik nr 3), 

• zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka (załącznik nr 4)

6. Prace niezwiązane z tematem konkursu nie będą podlegały ocenie.

7. Brak w/w załączników powoduje wykluczenie pracy z konkursu.

TERMIN I WARUNKI ZGŁOSZENIA.

1. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą z wymaganymi załącznikami do

siedziby Cechu do dnia 23 grudnia 2022r.

Cech Rzemiosł Różnych w Żorach

ul. Moniuszki 19/12 44-240 Żory

Biuro Cechu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.00

2. Prace konkursowe przesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane. Liczy się data

stempla pocztowego.

3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści niezgodnych z prawem, naruszających czyjąś

godność lub promujących przemoc.

4. Organizatorzy  nie  zwracają  nadesłanych  prac   a  ich  treść  może  być  wykorzystywana

do  promocji  rzemiosła  przez  Cech  Rzemiosł  Różnych  w  Żorach   na  stronie

www.cech.dlawas.pl



5. Rozstrzygnięcie  Konkursu  wraz  z   wręczeniem nagród  nastąpi  do  czerwca   2023r. w

siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Żorach.

6. Informacje o zwycięzcach zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

7. Informacje o konkursie wraz z kompletem załączników są dostępne do pobrania na stronie

internetowej  Cechu  www.cech.dlawas.pl w  zakładce  do  pobrania.  Dokumenty  można

pobrać także w Biurze Cechu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatną publikacje.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac w celu popularyzacji Konkursu

w publikacjach wyróżnionych prac, w materiałach edukacyjnych organizatorów.

3.  Publikacja  może  dotyczyć:  materiałów  drukowanych,  plakatów,  banerów  reklamowych,

publikacji  na  stronach  internetowych  organizatorów  oraz  publikacji  w  formie  książkowej.

Przekazanie praw do publikacji prac nie jest ograniczone czasowo  ani terytorialnie.

4.  Warunkiem uczestnictwa  w konkursie  jest  wyrażenie  zgody przez  rodziców lub  prawnych

opiekunów uczestników na przetwarzanie danych osobowych autora pracy.

5. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika 

(jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

organizatora ( zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych, Dz. U. 

tj. z 2002 roku, Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy

z organizatorem oraz w celach związanych z Konkursem.

  

                                                         

http://www.cech.dlawas.pl/

