REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
organizowanego pod patronatem Prezesa Województwa Lubelskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pana Piotra Synowca, przy
współpracy z Rejonowym Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym
w Zamościu oraz Publicznym Gimnazjum w Gorajcu, Zespołem Szkół w
Żdanowie.
Cele konkursu:
Ø rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni twórczej;
Ø rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży.
Ø pobudzenie aktywności twórczej.
Ø zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających nad
wodą.
Adresaci konkursu:
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych z terenu
powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego
oraz m. Zamość.
Konkurs obejmuje kategorie wiekowe:
Klasy I – III szkoły podstawowej.
Zasady uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do
organizatora prac plastycznych dotyczących bezpieczeństwa na akwenach
wodnych „Bezpieczna Woda” wykonanej techniką dowolną i w dowolnym
formacie.

Jeden autor może wykonać maksymalnie dwie prace, które należy opisać na
odwrocie pracy imieniem i nazwiskiem, klasą oraz nazwą szkoły.
Termin składania prac:
Prace należy składać osobiście lub wysłać pocztą na adres: do 15 czerwca
2013 roku w biurze Rej. WOPR w Zamościu ul. J. H. Zamojskiego 62a, 22 –
400 Zamość (Kryta Pływalnia) z dopiskiem „Bezpieczna Woda”, lub Szkole
Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Gorajcu, Gorajec Stara Wieś 114,
22-463 Radecznica, Zespole Szkół w Żdanowie, Żdanów 124, 22- 400 Zamość.
Ocena prac:
Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez organizatora.
Organizator nie zwraca prac złożonych w konkursie i zastrzega sobie prawo do
udostępniania prac konkursowych.
Ocena jury jest ostateczna i nie podlega dyskusji.
Zwycięzcy zostaną powiadomieni pisemnie i będą zaproszeni na wręczenie
nagród, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2013 roku o godzinie 1000, w
Zespole Szkół w Żdanowie.
Laureaci konkursu otrzymają upominki ufundowane przez organizatora i
sponsorów.
Informacje dodatkowe:
1) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
2) W sytuacjach nie objętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
3) Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się
do niniejszego regulaminu.
Prace konkursowe nagrodzone i nie nagrodzone nie będą zwracane autorom.
Zostaną one wyeksponowane na wystawie.
Sponsorzy konkursu:
- Centrum odszkodowań Dariusz Michalski.
- Rej. WOPR Zamość
- Prezes WOJ. LUB. WOPR Piotr Synowiec

