Regulamin konkursu plastycznego „Nasze gospodarstwo rolne”
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Organizatorem Konkursu plastycznego „Nasze gospodarstwo rolne” (zwanego dalej
Konkursem) jest Urząd Statystyczny w Poznaniu (zwany dalej organizatorem).
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie niniejszego dokumentu (zwanego dalej
regulaminem).
Konkurs trwa od 1 września 2020 r. do 16 października 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny.
Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli wiejskich z terenu województwa wielkopolskiego.
Celem Konkursu jest rozwijanie zmysłu plastycznego i przestrzennego, zdolności manualnych
i kreatywności dzieci oraz promocja tematyki związanej z Powszechnym Spisem Rolnym 2020
wśród dzieci, ich rodziców oraz społeczności lokalnej gminy.
Konkurs polega na wykonaniu przestrzennej makiety gospodarstwa rolnego w dowolnym
formacie i z wykorzystaniem dowolnych materiałów oraz wysłaniu maksymalnie 3 zdjęć
makiety w formacie JPEG, w rozmiarze całkowitym nieprzekraczającym 10 MB, na adres
Konkurs_POZ@stat.gov.pl. Na każdym zdjęciu winna być widoczna nazwa przedszkola oraz
adres.
Przedszkole ma prawo do zgłoszenia na konkurs jednej makiety gospodarstwa rolnego.
Prace oceniać będzie 5 osobowa komisja konkursowa, której skład ustali organizator.
Komisja konkursowa nagrodzi 3 przedszkola, które zdobędą największą liczbę punktów,
biorąc pod uwagę następujące kryteria:
a) związek makiety z tematyką konkursu (0 – 10 pkt),
b) kreatywność, pomysłowość i oryginalność makiety (0 – 5 pkt),
c) samodzielność wykonania (0 – 5 pkt),
d) wkład pracy własnej (0 – 5 pkt).
Nagrodami w konkursie są:
a) I miejsce: domek lub ciuchcia w formie trójwymiarowej manipulacji,
b) II miejsce: zestaw klocków piankowych,
c) III miejsce: zestaw nawlekanek i labiryntów.
Nagrody zostaną przekazane placówkom przedszkolnym w terminie i miejscu uzgodnionym
pomiędzy dyrekcją/przedstawicielem przedszkola a organizatorem.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na publikację zdjęć
makiety oraz nazwy przedszkola na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Poznaniu,
na jego fanpagu @UrzadStatystycznywPoznaniu oraz koncie twitter @Poznan_STAT.
We wszystkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z organizatorem,
za pośrednictwem poczty elektronicznej: Konkurs_POZ@stat.gov.pl.
Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania konkursu z
ważnych przyczyn.
We wszystkich sprawach dotyczących przebiegu konkursu, nieprzewidzianych niniejszym
regulaminem, jak i w zakresie interpretacji jego zapisów, głos rozstrzygający należy do
organizatora.

