Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Sandomierska 26A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel.: 41 248-03-70, www.arl.ostrowiec.pl, e-mail: sekretariat@arl.ostrowiec.pl

Regulamin konkursu plastycznego ,,Lokalne NIEBANALNE’’
I.

Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu jest Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim pod
patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

II. Cele Konkursu
1. Zmotywowanie dzieci i młodzieży do odkrywania Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
z perspektywy lokalnej gospodarki. Podjęte przez młodych działania zaznajomią ich
z lokalnymi biznesami, ich historią. Pozwolą wydobyć na poziom świadomości te najbardziej
ciekawe i przedstawić je za pomocą wybranej formy plastycznej.
2. Promocja ostrowieckiej przedsiębiorczości oraz Ostrowca Świętokrzyskiego.

III. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej uczącej się w ostrowieckich szkołach
podstawowych (dwie kategorie: uczniowie klas 1 – 4 oraz uczniowie klas 5 – 8)
i ponadpodstawowych (jedna kategoria).
2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne prezentujące ciekawe (niebanalne) działalności
gospodarcze zlokalizowane oraz zarejestrowane na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Uczestnik bierze udział w konkursie po przesłaniu pracy w formie fotografii cyfrowej
(maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiające pracę konkursową) na adres mailowy:
sekretariat@arl.ostrowiec.pl wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/opiekuna
prawnego (pełnoletni uczestnik konkursu podpisuje samodzielnie) Formularzem zgłoszenia
uczestnika do konkursu plastycznego ,,Lokalne NIEBANALNE’’, który stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.
5. Przesłanie pracy konkursowej i formularza jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi
zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie i przetwarzanie danych osobowych oraz
wykorzystanie wizerunku uczestników w materiałach informacyjnych Organizatora oraz
z przekazaniem zgody na publiczne udostępnianie pracy konkursowej (na stronie
internetowej Organizatora, w social mediach oraz innych publikacjach).
6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. W przypadku zgłoszenia większej
ilości prac brane jest pod uwagę pierwsze zgłoszenie.
7. Prace nadesłane na konkurs muszą być wykonane własnoręcznie, niepublikowane wcześniej
oraz nie przedstawiane w innych konkursach.
8. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby
plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage, bibuła, karton i inne).
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IV. Forma składania zgłoszenia
1. Prace plastyczne (maksymalnie 3 zdjęcia przedstawiające pracę konkursową) oraz formularz
zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres sekretariat@arl.ostrowiec.pl w terminie do
23.10.2020 r., do godz. 15.00

V. Kryteria oceny prac
Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie następujących
kryteriów:
 zgodność z założeniami Konkursu,
 atrakcyjność pracy
 pomysłowość i oryginalność pracy.

VI. Komisja Konkursowa
1. Zgłoszenia do Konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez
Organizatora Konkursu.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi minimum 3 osoby.
3. Z prac Komisji Konkursowej zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierał m.in.:
 listę laureatów,
 rodzaje przyznanych nagród.
4. Decyzje Komisji Konkursowej dotyczące wyboru laureatów maja charakter ostateczny i nie
przysługuje od nich odwołanie.

VII. Nagrody
1. Komisja Konkursowa przyznaje nagrody za I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 500
zł, za II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości do 400 zł i za III miejsce – nagroda rzeczowa
w o wartości do 300 zł.
2. Zostanie przyznana nagroda dodatkowa (nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł) dla pracy
konkursowej, która zdobędzie największą ilość polubień. Zdjęcia prac konkursowych
Uczestników zostaną zamieszczone na Fanpage’u Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w serwisie społecznościowym Facebook. Polubienia można będzie przyznawać od momentu
zamieszczenia fotografii prac konkursowych w dniu 27.10.2020 r. do dnia 02.11.2020 r., do
godz. 14.00.

VIII. Harmonogram
Konkurs zostanie przeprowadzony według następującego harmonogramu:
 21.09.2020 r. – rozpoczęcie Konkursu
 do 23.10.2020 r., do godz. 15.00 – przyjmowanie prac konkursowych
 18.11.2020 r. – rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej
Organizatora
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IX. Postanowienia końcowe
1. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Organizator pod nr tel. 41 248 03 70.
2. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.
3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo opublikowania prac konkursowych w całości lub
we fragmentach w wydawnictwach reklamowych, okolicznościowych, materiałach
prasowych, Internecie lub w inny sposób.
4. Regulamin oraz wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej
www.arl.ostrowiec.pl.
5. Wykładnia Konkursu należy wyłącznie do Organizatora.
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