REGULAMIN GMINNEGO STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOZY
Organizatorzy
Ochotnicza Straż Pożarna w Kozach, 43 – 340 Kozy, ul. Bielska 15.
Urząd Gminy w Kozach, 43 – 340 Kozy, ul. Krakowska 4.
Cele konkursu
1. Gminny Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci,
młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnej, edukacją w zakresie
ochrony przeciwpożarowej oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także
rozwojem indywidualnych uzdolnień plastycznych.

Regulamin konkursu
1. Konkurs odbywa się w formie pracy plastycznej – plakatu lub rysunku
o formacie A-4. Prace wykonane w innych formatach nie będą podlegały ocenie.
2. Praca konkursowa musi być tematycznie związana z udziałem straży pożarnych w akcjach
ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ratownictwem specjalistycznym.

3. Prace nie związane z tematem konkursu nie będą oceniane.
4. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych
z terenu gminy Kozy.
5. Jeden uczestnik Konkursu może złożyć w ramach niniejszego konkursu tylko jedną
pracę.
6. Zadanie konkursowe powinno być wykonane samodzielnie. Praca musi mieć
charakter autorski, to znaczy, że musi być wytworem oryginalnej twórczości. Praca
nie może stanowić plagiatu. Praca nie może być wcześniej publikowana ani
nagradzana.
7. Do Konkursu nie będą dopuszczone prace wykonane zespołowo – zakłada się, że
zgłoszona praca ma tylko jednego autora.
8. Wpływ na ocenę zadań konkursowych będą miały następujące elementy:
nieszablonowość, kreatywność, oryginalność tematu, estetyka wykonania pracy oraz
samodzielność wykonania pracy.
9. Prace będą oceniane w następujących kategoriach:
- uczniowie grup/klas 0 – III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.
10. Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac plastycznych.
11. Wykonane prace plastyczne podpisane na odwrocie pracy imieniem
i nazwiskiem autora, klasą oraz nazwą szkoły do której autor uczęszcza należy
dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Kozy, 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4, z dopiskiem: Konkurs Strażacki.
Koszt przesyłki prac ponoszą uczestnicy.
12. Wraz z pracą należy złożyć Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego autora pracy
ws. zgody na udział w konkursie /załącznik do Regulaminu/.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału
w Konkursie.
Brak przekazania powyższego dokumentu będzie skutkował dyskwalifikacją
uczestnika w Konkursie.
13. Organizatorzy
zastrzegają
sobie
prawo
publikacji
nagrodzonych
i wyróżnionych prac.
14. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przyjęciem niniejszego Regulaminu.
15. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego
regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych, uzasadniających to
okoliczności.
Terminy
1. Prace można składać do 31.05.2021 r.
2. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi do 18.06.2021r.
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora.
3. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymują nagrody.

