REGULAMIN KONKURSU ZE ŚWIĘTAMI W TLE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Świdnicy.
2. Cele konkursu:




Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych,
Pobudzenie inwencji twórczej,
Integracja społeczności lokalnej.

3. Przedmiot konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Świdnica. Konkurs podzielony jest
na dwie kategorie:
1) Dla dzieci i młodzieży do lat 12: „Rysunek ze świętami w tle” – zadanie polega na wykonaniu
rysunku nawiązującego do świąt Bożego Narodzenia w dowolnej technice. Zdjęcie rysunku
należy wysłać na adres promocja@swidnica.zgora.pl
2) Dla młodzieży w wieku 12-16 lat: „Opowiadanie ze świętami w tle” – zadanie polega na
napisaniu opowiadania nawiązującego do świąt Bożego Narodzenia. Minimalna ilość zdań to
12. Zdjęcie opowiadania lub jego elektroniczną wersję należy wysłać na adres
promocja@swidnica.zgora.pl
Opowiadanie napisane odręcznie, którego nie będzie można rozczytać ze względu na
charakter pisma będzie odrzucone.
4. Termin nadsyłania prac:
Termin nadsyłania prac mija 30 listopada. Ogłoszenie wyników odbędzie 4 grudnia na stronie i profilu
Facebook Gminy Świdnica.
Zgłoszenia powinny zawierać w treści e-maila: imię, nazwisko, adres, wiek uczestnika, nr telefonu do
pełnoletniego opiekuna.

5. Ochrona danych:
Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku osób
biorących udział w konkursie na stronie internetowej oraz profilu Facebook Urzędu Gminy w
Świdnicy oraz w prasie lokalnej i innych publikacjach.

6. Ocena prac:
Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatorów.

Ocenie podlegać będzie:





Zgodność z regulaminem
Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników
Bogactwo użytych materiałów
Samodzielność i estetyka pracy

7. Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają dwie główne nagrody w każdej z kategorii konkursu. Przewidziane są
również nagrody pocieszenia za II i III miejsce w obu kategoriach konkursu.
Nagrodami głównymi są atrakcyjne gry planszowe dla całej rodziny na długie, zimowe wieczory.
Nagrody będzie można odebrać osobiście po uprzednim umówieniu się z pracownikiem urzędu gminy
lub zostaną dowiezione we wskazane miejsce na terenie gminy.

1.

Kontakt:

Wszelkie wątpliwości i pytania proszę kierować do Urzędu Gminy w Świdnicy nr tel. 68 327 31 15
wew. 144, e-mail: promocja@swidnica.zgora.pl

