REGULAMIN STRAŻACKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Cztery pory roku, a zagrożenia pożarowe”

1. Organizatorem konkursu jest Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej
Dąbrówce, Urząd Gminy,GCKiB w Czarnej Dąbrówce oraz Sołectwa Gminy Czarna Dąbrówka

2. Celem konkursu jest:
- wzbudzenie w uczestnikach kreatywności i wrażliwości artystycznej
-zainteresowanie dzieci i młodzieży tematyką ochrony przeciwpożarowej
- kreowanie w świadomości dzieci i młodzieży prawidłowych postaw związanych z
ochroną przeciwpożarową
- zaangażowanie dzieci i młodzieży w zapoznanie się z faktycznie
wykonywanymi zadaniami przez Straż Pożarną
- budowanie prawidłowych nawyków i zachowań, w związku z poznawaniem
zawodu strażaka, jako służby ratowania życia i zdrowia
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Czarna
Dąbrówka i rozgrywany będzie w kategoriach wiekowych:
- 7– 12 lat
- 13 – 18 lat
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, związanej z tematyką
pożarniczą obejmującą udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
działaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych,
ratownictwem, działalnością prewencyjną w różnych porach roku kalendarzowego.

- format pracy - dowolny
- technika wykonania - dowolna
5. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę w terminie do 20 maja 2021r.( liczy się
data wpływu pracy do GCKiB W Czarnej Dąbrówce )
Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko, adres i nr telefonu oraz
kategoria wiekowa. Jeśli pracy nie można podpisać, to należy przymocować do niej kartkę w
inny trwały sposób.
6. Ocenie podlegać będą:

- pomysł,
- wykonanie,
- samodzielność
- zgodność z tematyką konkursu
7. Planuje się przyznanie 3 nagród rzeczowych za 1,2,3 miejsce w każdej z kategorii oraz
ewentualnych wyróżnień. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

8. Jury zostanie powołane przez Organizatorów konkursu.
9. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki
w Czarnej Dąbrówce w miesiącu czerwcu,
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 1 czerwca 2021r.
Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie o dokładnym terminie wręczenia nagród.
10. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zgłoszenie prac na konkurs będzie równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz
wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych autorów zgodnie z
ustawą z dnia 29 września 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r. z późn.
zm.) oraz na publikację imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania autora.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie
prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w
dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się
do rozpowszechniania, a także prezentowania prac na wystawach organizowanych oraz zgodą
na ich publiczne wykorzystanie.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

