REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT.: „Remiz – nadwodny budowniczy”

§1
1. Organizatorem konkursu jest: Klub Rzeczpospolita Ptasia przy Towarzystwie Przyjaciół Słońska
"UNITIS VIRIBUS" w Słońsku.

Cele konkursu
§2
1.
2.
3.
4.

Zwiększenie zainteresowania ptakami terenów podmokłych, a zwłaszcza remizem.
Promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków.
Zwrócenie uwagi na piękno krajobrazu dolin rzecznych.
Inspirowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.

Zasady prowadzenia konkursu
§3
Konkurs plastyczny adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz
przedszkolaków i osób dorosłych.
Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
•
•
•
•
•

przedszkolaki,
uczniowie z klas I - III,
uczniowie z klas IV - VI,
gimnazjaliści,
dorośli.

Zasady uczestnictwa w konkursie
§4
1.

2.
3.
4.
5.

W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace
plastyczne w dowolnej formie (np. rysunek, plakat, grafika) w formacie nie większym niż
A3
Prace należy opisać na odwrocie (imię, nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły lub adres
prywatny autora, nr telefonu kontaktowego lub e-mail)
Prace należy nadesłać na adres: Rzeczpospolita Ptasia, 66-436 Słońsk, ul. Puszkina 44, z
adnotacją - Konkurs plastyczny
Termin nadsyłania prac upływa 22 października 2011r.
Prace zniszczone i źle opisane nie będą oceniane.

Ocena prac

§5
1.

Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Ptasiej w
Słońsku.
2. Do pracy w komisji zaproszeni zostaną plastycy oraz osoby działające na rzecz
Rzeczpospolitej Ptasiej.
3. Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
o zgodność pracy z hasłem przewodnim konkursu,
o cechy charakterystyczne postaci remiza i jego gniazda,
o samodzielność i oryginalność ujęcia tematu,
o estetykę wykonania pracy.
4. Wyniki konkursu znajdą się na stronie internetowej www.tps-unitisviribus.org.pl . Laureaci
zostaną powiadomieni mailem lub przez nauczycieli.

Nagrody
§6
1. W konkursie przewidywane są nagrody książkowe, płyty i filmy o tematyce przyrodniczej.
2. Przyznanie nagród potwierdzone zostanie dyplomem.
3. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się
w kwietniu 2012 r. na XI Zlocie Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku.

Postanowienia końcowe
§7
1.

Prace konkursowe stają się własnością Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" i
nie podlegają zwrotowi.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i wykorzystania nagrodzonych prac
(z podaniem nazwiska autora) w celach promocyjnych Rzeczpospolitej Ptasiej.

