
1. Organizatorzy konkursu

- Sokołowski Ośrodek Kultury, 

- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokołowie Podlaskim.

2. Cele konkursu

- zapobieganie negatywnym skutkom picia alkoholu przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów,

- promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogu oraz upowszechnianie właściwych wzorców i postaw prozdrowotnych,

- zaangażowanie w działania profilaktyczne,

- rozwój kreatywności, umiejętności plastycznych,

- umożliwienie uczniom osiągnięcia satysfakcji z własnej pracy.

3. Zasady konkursu

- Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Sokołowa Podlaskiego.

- Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie plakatu zgodnego z tematyką „Alkoholowi mówię NIE!”.

- Każdy uczestnik konkursu może oddać jedną indywidualną pracę.

- Konkurs zostanie przeprowadzony w pięciu kategoriach wiekowych: 7-10 lat; 11-14 lat; 15-18 lat; dorośli; seniorzy.

- Prace wykonane indywidualnie na papierze w formatach A3, A2, A1.

- Technika pracy: dowolna płaska – bez materiałów sypkich.

- Praca powinna zawierać na odwrocie kartę zgłoszenia i zgodę na przetwarzanie danych osbowych: imię i nazwisko, wiek

   uczestnika, (dla uczniów nazwa szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana).

- Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli

   ustawowych warunków niniejszego regulaminu, a także wyrażenie przez nich zgody na nieodpłatne wyeksponowanie

   pracy oraz przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych każdego uczestnika konkursu w celach związanych

   z organizacją konkursu.

4. Kategorie oceny prac

- zgodność z tematyką konkursu,

- wartość merytoryczna, 

- ciekawa interpretacja tematu,

- walory artystyczne,

- samodzielność wykonania pracy.

5. Składanie prac

Prace powinny być dostarczone osobiście do Pracowni Plastycznej w Sokołowskim Ośrodku Kultury (pokój nr 55) lub 

drogą pocztową na adres: Sokołowski Ośrodek Kultury, ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski. Termin nadsyłania 

prac to 10 listopada 2022 r.

6. Finał konkursu oraz wręczenie prac

28 listopada 2022 r. w Galerii Dom w Sokołowskim Ośrodku Kultury 

7. Ocena i nagrody

- Do przyznawania nagród uprawnione jest Jury powołane prze z organizatorów konkursu.

- Jury przyznaje 3 nagrody I, II, III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia.

- Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

- Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

8. Kontakt:

Koordynator konkursu: Piotr Marciniak, informacje: tel. 25 787 24 38

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Alkoholowi mówię NIE!


