Regulamin Konkursu
Konkurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem „15 lat Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej”
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Opolskiego.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
2.

Cele konkursu
Konkurs ma na celu zachęcenie młodzieży do spojrzenia na otaczający świat,
w kontekście 15 lat Polski w Unii Europejskiej;
Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej;
Skierowanie uwagi dzieci i młodzieży na zmiany, jakie nastąpiły w ich otoczeniu od czasu
akcesji Województwa Opolskiego do Unii Europejskiej;
Propagowanie efektów członkostwa Polski w UE;
Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci i młodzieży;
Zachęcenie do poznawania historii województwa;
Upowszechnienie wiedzy o historii, kulturze;
Uczestnicy konkursu
Konkurs skierowany jest do uczniów w 3 kategoriach wiekowych:
a) klasy 1-4 szkół podstawowych;
b) klasy 5-8 szkół podstawowych +3 gimnazjum;
c) szkoły ponadgimnazjalne.

3.

Założenia organizacyjne
Jubileusz 15 lat akcesji Polski do Unii Europejskiej skłania nas do świętowania tego ważnego
wydarzenia dla Polski i Województwa Opolskiego. W związku z tym Marszałek Województwa
Opolskiego zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie „15 lat Województwa Opolskiego
w Unii Europejskiej”, aby wspólnie cieszyć się z naszej obecności w Unii Europejskiej w sposób
twórczy, kreatywny. Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych będą miały możliwość wykazania swej
kreatywności w konkursie plastycznym, dotyczącym 15 urodzin województwa opolskiego w Unii
Europejskiej. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych prosimy o nadsyłanie prac fotograficznych - jak
zmienił się mój kraj, moja mała ojczyzna, życie w województwie opolskim pod wpływem
przynależności do wspólnoty, dzięki wykorzystaniu środków finansowych z Unii Europejskiej, etc.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół, mieszkańców województwa
opolskiego, zwanych dalej Uczestnikami;
Do konkursu przystępują uczniowie indywidualnie;
Każdy Uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę;
Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
ani nieprzedstawianymi na innych konkursach;
Praca winna być podpisana: dane osobowe autora pracy – imię, nazwisko, szkoła;
Udział w konkursie jest bezpłatny;
Wykonanie prac konkursowych:
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4.
a)
b)
c)

d)

klasy 1-4 szkół podstawowych oraz klasy 5-8 szkół podstawowych i 3 gimnazjum - konkurs
plastyczny dowolną techniką plastyczną np. kredka, pastele, farby plakatowe na papierze typu
brystol, w formacie A3 lub A2 (praca płaska). Niedozwolone techniki plastyczne – techniki
wykorzystujące materiały sypkie – nietrwałe, mogące ulec odczepieniu się od całości pracy na
etapie transportu, oceny, prezentacji pokonkursowej; materiały spożywcze; prace
z zastosowaniem plasteliny i innych mas plastycznych, a także zawierające wszelkie elementy
przestrzenne.
szkoły ponadgimnazjalne – 15 lat regionu w Unii Europejskiej przedstawione w postaci cyklu
fotograficznego, z opisem miejsc oraz komentarzem do fotografii (od 1 do 5 prac
fotograficznych, w formacie 15x21, w rozdzielczości 300dpi), przekazane Organizatorom
Konkursu w formie papierowej i na nośnikach CD/DVD.
Przebieg konkursu:
Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka
Województwa Opolskiego;
Decyzje komisji są ostateczne;
Kryteria oceniania prac:
 Spełnienie wymogów formalnych;
 Zgodność pracy z tematem;
 Wartość merytoryczna prac plastycznych i fotograficznych;
 Walory estetyczne;
 Oryginalność/innowacyjność.
W przypadku niespełnienia wymagań formalnych – praca zostanie odrzucona z przyczyn
formalnych;

5. Prace należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego – Departament Edukacji i Rynku Pracy,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub złożyć osobiście w siedzibie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy
– ul. Piastowska 17, II piętro, p. 204 (budynek Instytutu Śląskiego) w terminie do 5 kwietnia 2019r.
(decyduje data wpływu) wraz z kartą zgłoszeniową (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Poprawnie wypełnioną kartę należy dołączyć do przesyłki z pracą konkursową wraz z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych przez Organizatorów (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).
6.
a)

b)
c)

Nagrody
Organizator przyzna 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej, w kwocie:
I miejsce – 400 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
Komisja może rekomendować przyznanie nagród równorzędnych, bądź może zarekomendować
nie przyznanie nagrody danego stopnia.
Przewiduje się także dyplomy dla laureatów;
Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie opublikowana na stronie internetowej –
www.opolskie.pl
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7.
a)
b)
c)

d)
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

Pozostałe ustalenia
Wszystkie prace konkursowe plastyczne, jak i wykonane fotografie wraz z nośnikami CD/DVD
pozostają do dyspozycji Organizatora konkursu i nie będą zwracane.
Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i miejscu uroczystego rozdania nagród.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w czasie jego trwania, przy czym
zmiany te nie mogą mieć wpływu na prawo Uczestnika do nagrody. Wszelkie zmiany dotyczące
Konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej www.opolskie.pl
Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
W sprawach, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga komisja konkursowa.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania w zgłoszeniu,
przez Uczestników Konkursu nieprawidłowych danych, jak również za nieprawidłowości
i opóźnienia związane z nieprawidłowym działaniem serwerów lub poczty elektronicznej.
Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestników zgody na przetwarzanie
przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby Konkursu.
Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za naruszanie praw
autorskich w treści projektów doręczonych Organizatorowi konkursu przez uczestników
konkursu.
Organizator konkursu nie ponosi kosztów związanych z przygotowaniem i doręczeniem prac
konkursowych, w tym kosztów usług pocztowych, kurierskich itp., z których korzystać będą
uczestnicy konkursu.
Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, związane
z organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez
uczestników konkursu.
W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
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