REGULAMIN KONKURSU „Jaki mój dom – taka moja gmina”
KATEGORIA: UROKLIWE ZAKĄTKI GMINY MIĘDZYLESIE
I. Organizator
Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie przy Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesie Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie
II. Cel konkursu
• Popularyzacja wiedzy na temat lokalnej przyrody i architektury, nauka obserwacji otoczenia, w tym rozbudzenie
wrażliwości i uważności na otaczający krajobraz oraz charakterystyczne cechy najbliższej okolicy
• Zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii gminy Międzylesie
• Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
III. Organizacja Konkursu
1. Konkurs jest organizowany na poziomie gminnym:
a) Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych dla uczniów uczęszczających do placówek
oświatowych na terenie gminy Międzylesie:
•
Przedszkolaki
•
Szkoła podstawowa klasy 1 – 3
•
Szkoła podstawowa klasy 4 – 8
b) Motywem przewodnim konkursu jest poznanie terenu gminy Międzylesie - jej walorów krajobrazowych,
turystycznych, zabytków oraz historii. Konkurs przyczyni się do promocji atrakcji turystycznych i kulturalnych gminy
IV. Warunki uczestnictwa
1. Zadaniem uczestników biorących udział Konkursie jest wykonanie jednej pracy plastycznej podczas zajęć lekcyjnych
pn. „Urokliwe zakątki Gminy Międzylesie”, w dowolnej technice, będącej autorską wizją, formatu A4
2. Wychowawca, opiekun grupy dokonuje selekcji prac, wybiera maksymalnie 5 z jeden klasy/grupy przedszkolnej oraz
dostarcza je do Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, w terminie do 15.06.2022 r.
3. Praca zgłoszona do konkursu powinna zostać opatrzona na odwrocie następującym opisem: Imię
i nazwisko ucznia, klasa/grupa oraz imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna grupy
4. Każda praca powinna posiadać dołączoną, wypełnioną drukowanymi literami kartę zgłoszeń.
V.

Kryteria oceny w konkursie
Lp.

Kryterium

Punktacja

1.

Zgodność z tematem

0-5

2.

Walory artystyczne

0-5

3.

Kompozycja

0-5

4.

Warsztat pracy-swoboda posługiwania się wybranymi technikami

0-5

RAZEM

20

VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Oceny prac dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie komisja konkursowa, w skład której
wchodzą:
• Przewodniczący komisji: pracownik ref. Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
• Członkowie: pracownik ref. Organizacyjnego, główny specjalista ds. oświaty, radny komisji Zdrowia, Oświaty
i Kultury Rady Miejskiej w Międzylesiu, radny Młodzieżowej Rady w Międzylesiu
2. Do zadań komisji należy w szczególności ocena praz zgłoszonych do konkursu oraz wybór laureatów.
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Komisja kończy pracę protokołem.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Dożynek Gminnych, które odbędą się 28
sierpnia 2022 r.
VII. NAGRODY
1. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
2. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administratorem danych osobowych konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Międzylesie. Dane będą przetwarzane na
cele konkursu, a podanie ich jest dobrowolne, jednakże odmowa podania ich jest równoznaczna z brakiem możliwości
udziału w konkursie. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich m.in. na stronach
internetowych, w prasie i wykorzystywania ich w innej formie w celu popularyzacji konkursu oraz niekomercyjnej
promocji województwa dolnośląskiego
3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu
i oświadczeniem, że zostały one wykonane osobiście.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
5. Regulamin
konkursu
dostępny
będzie
m.in.
w
Urzędzie
Miasta
i
Gminy
Międzylesie,
Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, u dyrektorów
placówek oświatowych oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl
6. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1,
57-530 Międzylesie Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 17, tel. 74 8126 327 wew. 27 informacji
na temat konkursu udzieli inspektor referatu ITiG Agnieszka Majewska

Załącznik do regulaminu

Karta zgłoszenia udziału w konkursie
„Jaki

mój dom – taka moja gmina”

kategoria: Urokliwe zakątki Gminy Międzylesie
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie fotograficznym

.......................................................................
miejscowość, data
......................................................................
imię i nazwisko ucznia
......................................................................
klasa i szkoła
.......................................................................
imię i nazwisko wychowawcy/opiekuna

I.

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ..................................................................................
(imię i nazwisko)

w konkursie „Jaki mój dom – taka moja gmina” kategoria: UROKLIWE ZAKĄTKI GMINY
MIĘDZYLESIE oraz oświadczam, że moje dziecko jest autorem pracy plastycznej.
II.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka
(imienia, nazwiska, wieku oraz klasy i szkoły) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz.1781) oraz z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zapoznałam(em)
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi sposobu przetwarzania moich danych widniejącymi na
stronie informatycznej urzędu: www.miedzylesie.pl

III.

Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy konkursowej mojego dziecka, w
materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie
internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwaleń.

…………………………………………………………………….

podpis rodzica/opiekuna prawnego

