
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI
„70 LAT z KORONĄ – MASKOTKA KLUBOWA”

§ 1
Cel Konkursu

Celem Konkursu jest:

1. zainteresowanie dzieci i młodzieży aktywnym spędzaniem wolnego czasu,

2. integracja lokalnego środowiska wokół klubu sportowego Korona Kożuchów,

3.  uczczenie jubileuszu 70lecia powstania klubu Korona Kożuchów,

4. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.

§ 2 
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest  Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Korona Kożuchów oraz Centrum
Kultury „Zamek” w Kożuchowie.

2. Adresy Organizatorów:

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: 
4. Daniel Dundelski, tel. 883 787 440, e-mail: ditud79@gmail.com
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3 
Założenia organizacyjne

 1. Za organizację konkursu odpowiada Zarząd MKS Korona Kożuchów oraz Centrum Kultury „Zamek” w

Kożuchowie.

 2. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez F. H. U. EDEN Komputery.

 3. Konkurs  zostanie  przeprowadzony za  pośrednictwem szkół  podstawowych oraz  Miejskiego Ośrodka

Kultury w Kożuchowie, wśród uczniów, w dwóch kategoriach wiekowych:

 a) uczniowie klas I – III

 b) uczniowie klas IV – VI.

 c) Udział w konkursie jest bezpłatny.

 d) Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,

nie  przedstawianymi  na  innych  konkursach.  Nadesłanie  pracy  na  Konkurs  jest  jednoznaczne  ze
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złożeniem deklaracji o tych faktach.

 4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek

Telefon kontaktowy

Nazwa szkoły, klasa

Imię, nazwisko opiekuna

 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe,

wycinanki itp.).

 6. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4.

 7. Tematyka prac powinna obejmować pomysł na stworze maskotki klubowej, która:

 a) będzie kojarzyła się z tematyką piłkarską,

 b) będzie nawiązywała do kolorów klubowych Korony Kożuchów – niebieski i biały;

 c) będzie  identyfikowała  się   klubem  Korona  Kożuchów  np.  poprzez  wykorzystanie  loga  klubu,

wizerunku miasta Kożuchów,

 d) będzie wzbudzała pozytywne skojarzenia i emocje,

 8. Udział  w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na

następujących  polach  eksploatacji:  druku  w  dowolnej  liczbie  publikacji  i  w  dowolnym  nakładzie,

używania w Internecie  oraz  w innych formach utrwaleń nadających  się  do  rozpowszechniania  (np.

nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do

pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji

klubu MKS Korona Kożuchów.

 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu

swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U.

Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

 10. Prace  zgłoszone  do  Konkursu  nie  będą  zwracane  autorom.  Zgłoszenie  prac  do  konkursu  jest

równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonych egzemplarzy

prac.

 11.            Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.

 12.Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

 13.Regulamin  konkursu  jest  dostępny  na  stronie  internetowej  MKS  Korona  Kożuchów

www.koronakozuchow.pl.

 14.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
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§ 4
Ocena prac konkursowych

 1. Prace  należy  składać  osobiście,  do  dnia  2  czerwca 2016  r.  w  sekretariacie  szkoły  lub  sekretariacie

Miejskiego Ośrodka Kultury w Kożuchowie.

 2. Złożone prace zostaną poddane wstępnej ocenie Jury, które po spełnieniu podstawowych warunków

dopuści je do Konkursu.

 3. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

 a) trafność doboru tematu pracy,

 b) jakość wykonania,

 c) oryginalność,

 d) stopień trudności wykonania.

 4. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi dnia 4 czerwca 2016 roku podczas festynu organizowanego z

okazji 70 lecia Klubu – na terenie Stadionu Miejskiego w Kożuchowie.

 5. Ocena prac konkursowych zostanie przeprowadzona dwutorowo:

 a) przez Komisję Konkursową, powołaną przez Organizatora – nagroda Jury,

 b) przez publiczność,  która odwiedzi  festyn,  oddającą wypełnione karty  do głosowania –  nagroda

publiczności,

 6. Karty do głosowania będą przyjmowane przez przedstawiciela Komisji Konkursowej w trakcie trwania

festynu od godziny 10 do 16.

 7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych osób zostanie ogłoszona w dniu 4 czerwca 2016 r. na festynie z okazji 70 lecia Klubu

oraz opublikowana na stronie internetowej Klubu www.koronakozuchow.pl

2. Osoby  nagrodzone  oraz  wyróżnione  zostaną  powiadomione  telefonicznie  o  wynikach  Konkursu  w

terminie do 10 czerwca 2016 r.

§ 6
Nagrody

1. Organizator przyzna cztery nagrody główne (rzeczowe) w każdej z dwóch kategorii wiekowych:

dla autora zwycięskiej pracy – tablet mutimedialny z systemem Android.

2. Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
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