REGULAMIN KONKURSU I PLASTYCZNEGO
„Na rower z Ostrower”
organizowanego przez
Grupę Inicjatywną OSTROWER
w ramach wydarzenia
„Na rower z Ostrower”
Cele konkursu:
➢ propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze i prawidłowego wyposażenia
roweru i rowerzysty;
➢ przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży pozytywnych aspektów płynących
z jazdy na rowerze;
➢ konkurs ma uwrażliwić dzieci na niebezpieczeństwa jakie można spotkać
podczas jazdy na rowerze;
➢ zachęcenie dzieci do jazdy na rowerze;
➢ organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane
wyróżnione prace
➢ kształcenie umiejętności wykonywania pracy techniką plastyczną;
➢ promocja turystyki rowerowej.
Regulamin konkursu:
§1
Organizatorem konkursu plastycznego jest Grupa Inicjatywna OSTROWER.
§2
Konkurs jest realizowany w ramach wydarzenia „Na rower z Ostrower”, które
odbędzie się 27 maja 2017 r. w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego w Ostrowcu Św.
§3
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do15 lat.
§4
W konkursie udział bierze dziecko, które samodzielnie wykonało pracę plastyczną.
§5
Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formie plakatu przy wykorzystaniu
dowolnych technik graficznych, nie sypanych, w formacie A4. Prace muszą być
poświęcone tematyce rowerowej.
§6
Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
Kategoria I – osoby w wieku od 3 do 9 lat
Kategoria II – osoby w wieku od 10 do 15 lat.
§7
Tematem konkursu jest przedstawienie bezpieczeństwa podczas jazdy na
rowerze oraz prawidłowego wyposażenia rowerzysty.
§8
Czas trwania konkursu: 04.05.2017 r. – 27.05.2017 r.

§9
Laureatów konkursu wybiera komisja wyłoniona przez organizatora konkursu, czyli
przez Grupę Inicjatywną Ostrower.
§10
Uczestnik ma obowiązek dostarczyć pracę konkursową wraz z wypełnioną kartą
zgłoszeniową (dołączoną w załączniku) do organizatora (sklep rowerowy „Agat”: ul.
Tylna 1/5, Ostrowiec Św. lub „Lecznica Rowerowa” os. Stawki 21a, Ostrowiec Św.)
do dn. 22.05.2017 r.
§11
Do 27 maja 2017 r. wybrani zostaną laureaci konkursu.
§12
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas wydarzenia „Na rower z Ostrower” w
Parku Miejskim.
§13
Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz prawnego
opiekuna.
§14
Zwycięzca otrzyma nagrody rzeczowe.
§15
Jury ma prawo do przyznania nagród ex aequo, wyróżnień i nagród specjalnych.
§16
Organizatorzy przewidują możliwość prezentacji nagrodzonych prac na wydarzeniu
„Na rower z Ostrower”.
§ 17
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu.
§ 18
Wyniki konkursu zatwierdzone przez Jury są ostateczne.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac.
§ 19
Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.ostrowerfest.pl.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem poczty
elektronicznej: ostrowerfest@gmail.pl lub pod numerem telefonu: 723-923-723.
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