REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Straż Pożarna. W akcji przez cały rok”
1. Organizatorem konkursu jest Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie.
2. Celem konkursu jest:
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci
- wzbogacenie warsztatu plastycznego
- popularyzowanie twórczości dzieci
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych artystów
-zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony przeciwpożarowej
- kreowanie w świadomości dzieci i młodzieży prawidłowych postaw związanych z ochroną
przeciwpożarową
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w zapoznanie się z faktycznie wykonywanymi
zadaniami przez Państwową Straż Pożarną
- budowanie prawidłowych nawyków i zachowań, w związku z poznawaniem zawodu
strażaka, jako służby ratowania życia i zdrowia
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Pińczowskiego i
rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:
- 4 – 6 lat
- 7 – 10 lat
- 11 – 15 lat
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie obrazka, plakatu związanego z tematyką
konkursu - celami i kierunkami działania straży pożarnych np. pożary, powodzie, wypadki
komunikacyjne, działania na lodzie i wodzie, działania na wysokościach.
Mile widziane prace pokazujące działania straży pożarnej w różnych porach roku.
- format pracy - A4
- technika wykonania dowolna (zalecane techniki płaskie: kredki, farby, wyklejanki)
5. Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w terminie do 27 kwietnia 2018( liczy się data
wpływu pracy do PSCK) na adres PSCK , ul. J. Piłsudskiego 2A, 28-400 Pińczów lub
dostarczyć osobiście do sekretariatu PSCK (I piętro).
Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, adres i nr telefonu oraz
nazwa szkoły/przedszkola oraz kategoria wiekowa
6. Ocenie podlegać będą:
- pomysł,
- wykonanie,

- samodzielność
- zgodność z tematyką konkursu
7. Planuje się przyznanie 3 nagród za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz ewentualnych
wyróżnień.
8. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu.
9. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w maju 2018 podczas obchodów Dnia Strażaka w
Komendzie Powiatowej PSP w Pińczowie. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o
dokładnym terminie wręczenia nagród.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.
11. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody do wykorzystania jej
w celach promocyjnych przez organizatorów.
12. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu oraz
wyrażenie zgody na publikacje danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

