Regulamin konkursu plastycznego oraz questowego
„SPACER PO NIEPODLEGŁYM PORAJU”
ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Aspera"
WSPÓŁPRACA:
Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
CELE KONKURSU:
• Rozwijanie zainteresowań swoją "Małą Ojczyzną" i jej historią
• Wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat patriotyzmu i szacunku dla tradycji
• Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy na temat dróg prowadzących Polskę do
Odzyskania Niepodległości
• Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecki i młodzieży
• Promowanie dziecięcych i młodzieżowych talentów
WARUNKI UCZESTNICTWA:
• Konkurs plastyczny jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych:
– Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej "Spacer
po Niepodległym Poraju" – ilustrującej własne obserwacje na temat historii w
naszej Gminie,
– Forma pracy: płaska, technika dowolna, format pracy A3,
– Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka,
wiek, adres placówki, klasa, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
• Konkurs Questowy adresowany jest do uczniów klas IV-VIII oraz III gimnazjum:
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie questa "Spacer po Niepodległym
Poraju" – tematyka questa powinna być ściśle związana z tematem historii w
Gminie Poraj,
– Forma pracy: tekst w formie questowej wraz z grafiką,
– Quest może być opracowany zarówno w grupie do 3 osób, jak i indywidualnie,
– Prace powinny zawierać następujące informacje: imię i nazwisko dziecka,
wiek, adres placówki, klasa, telefon, e-mail, imię i nazwisko opiekuna.
• Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora
• Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody

• Uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę konkursową (w konkursie
questowym uczestnik składający Questa samodzielnie nie może należeć do zespołu
składającego Questa grupowego)
• Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację
danych na stronach internetowych oraz podczas wystawy prac w Centrum Informacji
Turystycznej w Poraju
• Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora
• Prace należy składać lub przesyłać do 30 listopada 2018r. na adres:
Centrum Inforacji Turystycznej w Poraju, ul. 3 Maja 1, 42-360 Poraj
• Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z Gminy Poraj
• Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2018. Lista
nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.aktywnyporaj.pl
•W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Informacji Turystycznej w Poraju
tel. 34 37 62 712

