„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu plastycznego „Mój jeden dzień na wsi”:

1.

Organizator konkursu:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich

2.

Cele konkursu:
 Promowanie najciekawszych gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych oraz
rolnych z terenu województwa lubuskiego
 Rozpowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat obszarów wiejskich i pracy
w gospodarstwach rolnych

3.

Warunki konkursu:
 Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu całego
województwa lubuskiego
 Format prac: kartka bloku technicznego A3
 Technika prac: kredki, farby, wydzieranka itp. (bez materiałów sypkich, plasteliny)
Uwaga: Prace wykonane z wykorzystaniem innych technik będą odrzucone. Prace
wykonane farbami należy wysuszyć przed wysłaniem

4.

Warunki uczestnictwa:
 Praca złożona w konkursie jest pracą zbiorową całej klasy – w konkursie nie będą
podlegały ocenie prace indywidualne
 W ramach konkursu dana klasa może złożyć tylko jedną pracę
 Nadesłane na konkurs prace nie mogą być zrolowane i zniszczone
 Każda praca powinna zawierać na odwrocie:
 nazwę konkursu
 nazwę szkoły i klasę
 Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom
 Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych oraz nieodpłatne publikowanie i powielanie w wydawnictwach lub na
stronach internetowych prac przez organizatora

5.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 Prace konkursowe należy składać do 28 września 2018 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Al. Zjednoczenia 104A
65-120 Zielona Góra
Z dopiskiem konkurs plastyczny „Mój jeden dzień na wsi”
 Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję powołaną przez organizatora pod kątem
oddania tematu, wkładu pracy i estetyki wykonania
 Decyzja komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy
 Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie organizatora do dnia
15 października 2018 r.
 W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego
6.

Nagrody w konkursie

 Spośród wszystkich prac komisja wyłoni dwie najciekawsze prace.
 Nagrodą w konkursie są warsztaty edukacyjne w gospodarstwie agroturystycznym z terenu
województwa lubuskiego dla całej klasy, które odbędą się w ramach dnia zajęć lekcyjnych w
terminie do 31 października 2018 r.
 Koszt dojazdu i warsztatów pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

