Załącznik do Uchwały Nr 537/2021
Zarządu Powiatu Strzeleckiego
z dn. 15.11.2021r.

Regulamin konkursu pn. „Moja kartka świąteczna z powiatem w tle”

1. Organizator
Zarząd Powiatu Strzeleckiego, wydawca dwutygodnika „Powiat Strzelecki” z okazji 18-lecia
dwutygodnika „Powiat Strzelecki” zaprasza do udziału konkursie pn. „Moja kartka świąteczna
z powiatem w tle”, którego ideą jest stworzenie przez dzieci, młodzież i dorosłych kartki świątecznej,
Bożonarodzeniowej z elementem symboliki powiatu strzeleckiego.

2. Cele konkursu
- promocja lokalnych, świątecznych tradycji i twórczości dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
- rozwój wyobraźni, kreatywności i wrażliwości,
-promocja powiatu strzeleckiego poprzez ujęcie w pracach symboliki powiatu lub charakterystycznych
dla powiatu miejsc (sakralnych, turystycznych, przyrodniczych, rekreacyjnych itp.),
- możliwość wykorzystania wybranych kartek jako oficjalne kartki świąteczne Powiatu Strzeleckiego
w roku 2022.

3. Technika i format
- technika dowolna , format minimum A5 (148 mm x 210 mm-połowa formatu A4),
- każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie 3 prace,
- prace wykonane indywidualnie (nie będą oceniane prace zbiorowe).
4. Kategorie wiekowe
- KATEGORIA I – dzieci przedszkolne i klasy I-III szkoły podstawowej z terenu powiatu strzeleckiego,
- KATEGORIA II – klasy IV-VIII szkoły podstawowej z terenu powiatu strzeleckiego,
- KATEGORIA III – szkoły ponadpodstawowe i dorośli z terenu powiatu strzeleckiego.
5. Nagrody
Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze kartki (w każdej kategorii wiekowej po 1 pracy).
Nagroda w KATEGORII I o wartości 300,00 zł
Nagroda w KATEGORII II o wartości 300,00 zł
Nagroda w KATEGORII III o wartości 300,00 zł
Dla pozostałych uczestników upominki.

Nagrody w konkursie zostaną ufundowane przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego.

6. Każda praca musi być z tyłu opisana wg. wzoru:







Tytuł pracy:
Imię i nazwisko autora:
Miejscowość:
Wiek/klasa:
Telefon kontaktowy:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego:

7. Termin nadsyłania prac i kontakt w sprawie konkursu
Termin nadsyłania prac do 06.12.2021 r. (decyduje data wpływu do starostwa) na adres:
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie
Tel. 77 4401 713

8. Ocena
Oceny prac zgłoszonych na konkurs pn. „Moja kartka świąteczna z powiatem w tle”, dokonuje komisja
złożona z 3 osób. Komisja konkursowa wybierze 3 najładniejsze kartki (w każdej kategorii wiekowej po
1 pracy). O wygranej w każdej kategorii konkursowej decyduje liczba punktów przyznanych przez
członków komisji konkursowej w skali 1 (minimum) – 5 (maksimum). W przypadku zgromadzenia
jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwóch uczestników konkursu decydujący głos należy do
przewodniczącego komisji konkursowej, który zostaje wybrany przed dokonaniem oceny.

9. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego Jubileuszu 18-lecia powstania
dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w dniu 10 grudnia 2021 r. o godzinie 17:00 w Powiatowym Centrum
Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23 (pod warunkiem, że sytuacja epidemiologiczna
w kraju pozwoli na organizację tego typu imprezy).
10. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie
prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac konkursowych w prasie, Internecie
i innych mediach.
11. Opiekunowie są zobowiązani do pisemnego wyrażenia zgody na bezpłatną publikację pracy
konkursowej (Załącznik Nr 1) – Załącznik nr 1 należy dostarczyć razem z pracą konkursową.
12. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestników i ich opiekunów (Załącznik Nr 1).

