Regulamin konkursu plastycznego
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym
„ 100/100 BEZPIECZNI MY ”
w 100-tną rocznicę powstania OSP Jerzmanowice
Z okazji zbliżającej się 100-tnej rocznicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jerzmanowicach, Zespół Szkół w Jerzmanowicach wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Jerzmanowicach ogłasza konkurs plastyczny. Zachęcamy
uczestników konkursu do oddania prac związanych ze wspomnianą
rocznicą.

§ 1 Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
2. Przedstawienie przez dzieci postaci Strażaków.
3. Zainteresowanie dzieci, młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnej,
tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych
4. Promocja przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym.

§ 2 Informacje Ogólne
1. Organizatorem konkursu są Zespół Szkół w Jerzmanowicach Ochotnicza Straż Pożarna
w Jerzmanowicach
2. Konkurs rozpoczyna się 28.02.2022r. i trwać będzie do 11.04.2022r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „100/100 BEZPIECZNI MY”.
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 3 do 6 lat z przedszkola, uczniowie kl.I-VII
szkoły podstawowej.
5. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach:
- przedszkole: kategoria wiekowa: 1) 3 - 4 lata
2) 5 - 6 lat
- szkoła podstawowa, klasy : 1) I - III
2) V - VII
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.

§ 3 Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w formacie A4, dowolną techniką płaską
i mają przedstawiać wyobrażenia autorów dotyczące udziału straży pożarnej w działalności

kulturalnej, historycznej, wychowawczej czy też prewencyjnej w naszej okolicy.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod
kierunkiem rodzica (dotyczy uczniów).
3 Prace przedszkolaków mogą być wykonane z pomocą rodziców lub samodzielnie.
4. Prace oddane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie
przedstawianymi na innych konkursach.
5. Oddanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
6. Organizatorzy nie odsyłają ani nie oddają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac
w celu promocji konkursu oraz Zespołu Szkół i OSP w Jerzmanowicach.
7. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu.
8. Każda praca powinna być opatrzona metryczką (naklejoną na odwrocie pracy): imię i nazwisko,
wiek autora(przedszkole), klasa (szkoła)
9. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie przez rodzica (przedszkole)
ucznia (szkoła) pracy plastycznej wraz z kartą zgłoszeniową (załączonej do regulaminu)
10. Prace należy oddać do 11.04.2022r. do nauczyciela plastyki p.Sylwii Wiech (klasy IV-VII),
klasy I-III oraz grupy przedszkolne do wychowawców.

§ 4 Wyniki konkursu i nagrody
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów
konkursu.
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy (uczniowie), pomysłowość, walory
estetyczne.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej www.szkolajerzmanowice.pl
oraz na profilu fb szkoły
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będą brały udziału w konkursie.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane do celów konkursu mogą być udostępnione
wyłącznie OSP Jerzmanowice.

§ 5 Uwagi końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
2. Laureaci zostaną zaproszeni na wręczenie nagród.
3. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora i nie będą zwracane autorom.
4. Organizator nie odpowiada za zniszczenie prac w czasie ich przewozu

