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I Organizatorzy konkursu:
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Kat Dobczyce przy współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów
i Sympatyków ZS w Dobczycach i Miejską Biblioteką Publiczną w Dobczycach.
II Cele konkursu:




rozwijanie kreatywności, wyobraźni oraz zdolności manualnych u Uczestników,
integracja rodziny i bliskich,
kształtowanie poczucia dumy z własnych osiągnięć u Uczestników.

III Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci – z gminy Dobczyce. Rozstrzygany będzie w trzech kategoriach:
I – dzieci przedszkolne
II – szkoły podstawowe klasa I-III
III – szkoły podstawowe klasy IV-VI
2. Dodatkowa kategoria – open – przeznaczona jest dla dzieci starszych, młodzieży i dorosłych (mile widziane
prace uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Dobczycach).
3. Do konkursu przyjmowane będą tylko prace indywidualne (każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę).
IV Ocena prac:
1. Prace oceniane będą przez profesjonalne Jury.
2. Jury oceniać będzie:
a) pomysłowość,
b) estetykę wykonania,
c) „świąteczność” czapki,
d) wykorzystanie materiałów wtórnych – recykling.
3. Praca konkursowa musi być pracą trójwymiarową – czapkę należy wykonać tak, żeby można ją było założyć
na głowę.
V Termin i warunki dostarczenia prac:
1. Prace należy złożyć do 7 grudnia 2019r. w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Dobczyce, ul. Szkolna 43.
Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane w konkursie.
2. Z pracą należy załączyć oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (klauzula RODO – zał. 2)
3. Każdą pracę konkursową należy oznaczyć metryczką (zał. 1), która zawierać będzie:
a) imię i nazwisko, wiek uczestnika;
b) przedszkole, szkoła/miejscowość
c) imię i nazwisko Opiekuna/dorosłego Uczestnika, telefon, adres mailowy
VI Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. O wynikach konkursu Organizator poinformuje na stronie internetowej
(katdobczyce.pl, biblioteka.dobczyce.pl oraz na stronach FB).
2. Wręczenie nagród odbędzie się 15. grudnia 2019r. podczas Jarmarku Świątecznego.
3. Fundatorami nagród w konkursie są: Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzyszenie Absolwentów i
Sympatyków ZS Dobczyce, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach, Urząd Gminy i Miasta Dobczyce.
VII Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
2. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją wszystkich punktów regulaminu.
3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
4. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
5. Prace należy odebrać w dniu ogłoszenia wyników (15.12.2019).
6. Uczestnicy, którzy nie odbiorą prac w dniu ogłoszenia wyników, będą mogli odebrać je w
nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia 2020r.

