REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
” Bezpieczniej nad Wodą”.

Konkurs realizowany w ramach projektu „ WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie kieleckim”
w ramach programu MSWiA im. Władysława Stasiaka na lata 2018- 2020”.

I. CEL KONKURS
Konkurs ma na celu popularyzację bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży nad akwenami
wodnymi, ochronę środowiska wodnego oraz podniesienie świadomości w zakresie bezpiecznego
spędzania czasu nad wodą zgodnie z hasłem „ Razem bezpieczniej nad wodą”.

II. TERMIN I MIEJSCE

1. W terminie do dnia 23 października 2019 r. dzieci szkół podstawowych oraz średnich
z województwa świętokrzyskiego wykonują prace konkursowe.
2. Prace biorące udział w konkursie zostaną przesłane na adres mailowy woprkielce@gmail.com do
dnia 23 października 2019 r. do godz. 12.00 lub do biura WOPR w Kielcach na ul. Krakowskiej 2.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 października 2019 r wraz z nagrodzeniem najlepszych prac.
III. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
1. Prace należy wykonać w tematyce związanej z bezpiecznym pobytem nad wodą. Tematyka prac winna
propagować zasady bezpiecznej kąpieli i wypoczynku nad wodą, korzystanie ze sprzętu pływającego.
2. Prace plastyczne i fotograficzne mogą być wykonane różną techniką.
3. Prace plastyczne biorące udział w konkursie powinny być w formacie A4 lub A3, jeden autor
może przedstawić tylko jedną pracę.
4. Prace fotograficzne powinny być przesłane w formacie jpg w rozmiarze nie większym niż 5 MB.
5. Każda praca biorąca udział w konkursie winna być opatrzona metryką zawierającą następujące
dane: - tytuł pracy, imię i nazwisko dziecka.
Dodatkowo powinny się znaleźć dane: nazwa i numer szkoły, klasa do której uczęszcza uczestnik
konkursu oraz dane kontaktowe umożliwiające poinformowanie o wynikach np. e- mail.
6. Prace plastyczne i fotograficzne powinny być dostarczone do siedziby Zarządu Wojewódzkiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 25-029 Kielce ul. Krakowska 2 tel. 344 92 18

Projekt „WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie Kieleckim” współfinansowany ze
środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach „ Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

w terminie do dnia 23 października 2019 r. do godz. 12.00
woprkielce@gmail.com

lub na adres mailowy:

7. Do każdej pracy należy dołączyć oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych
dziecka. (w załączniku do Regulaminu)
8. Nadesłane prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Komisja
zostanie utworzona z przedstawiciela WOPR, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium
Świętokrzyskiego.
III. UCZESTNICTWO
W konkursie :
- Plastycznym uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych z terenu województwa
świętokrzyskiego w wieku 10-13 roku życia;
- Fotograficznym
uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i średnich z terenu
województwa świętokrzyskiego w wieku 14-18 roku życia;
IV. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Zarząd Wojewódzki Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Kielcach,
WSPÓŁORGANIZATORZY
➢ Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
➢ Kuratorium Oświaty w Kielcach
➢ MSWiA
VI. NAGRODY
Prace plastyczne- z pośród wybranych najlepiej ocenionych prac plastycznych w konkursie przez jury
zostaną nagrodzone 3 prace plastyczne , organizator
przewidział dla zwycięzców nagrody
rzeczowe - każda o wartości 150 zł;
Prace fotograficzne- z pośród najlepiej ocenionych fotografii biorących udział w konkursie jury
wybierze 3, których autorzy zostaną nagrodzeni upominkami rzeczowymi- każda o wartości 150 zł.

Projekt „WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i powiecie Kieleckim” współfinansowany ze
środków otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego w ramach „ Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020
koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

