REGULAMIN KONKURSU
„WAKACYJNA PRZYGODA W POWIECIE BIELSKIM”
Patronat :
Starosta Bielski
Organizator: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Biuro ds. Promocji Powiatu,
Kultury, Sportu i Turystyki , 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40,
tel. 33 8 136 873, fax. 33 8 136 915,
www.powiat.bielsko.pl; magdalena.wiezik@powiat.bielsko.pl
1. Cele konkursu:
• zainteresowanie dzieci i młodzieży dziedzictwem kulturowym oraz atrakcjami turystycznoprzyrodniczymi powiatu bielskiego, w skład którego wchodzą gminy: Bestwina, Buczkowice,
Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice i Wilkowice,
• propagowanie form aktywnego wypoczynku,
• inspirowanie dzieci i młodzieży do twórczości plastycznej i literackiej,
• rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,
• pobudzenie do wyrażania pozytywnych emocji poprzez tworzenie prac plastycznych
i literackich,
• pozyskanie oryginalnych prac plastycznych i literackich do wykorzystania w promocji powiatu
bielskiego.
2. Konkurs ma charakter otwarty i odbywa się w dwóch kategoriach:
• literacka - utwór poetycki (wiersz rymowany lub biały, fraszka, oda) do 2 stron formatu A4
(czcionka Times New Roman, rozmiar 12 pkt) opowiadający o ciekawych przygodach,
zabawnych wspomnieniach lub emocjonujących momentach przeżytych podczas wędrówek po
beskidzkich szlakach lub zwiedzania atrakcji turystyczno-kulturowych powiatu bielskiego.
•

plastyczna - „pocztówka z wakacji w powiecie bielskim” wykonana jedną z technik
plastycznych tj.: rysunek, obraz malowany lub wyklejany, linoryt, wydrapanki, wydzieranki
lub kolaż. Praca musi być wykonana w formacie 10 x 15 cm oraz naklejona na sztywny karton
do formatu A4.

3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 - 18 lat uczęszczających do
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych lub placówek wychowania pozaszkolnego
zlokalizowanych na terenie powiatu bielskiego.
4. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:
• klasy 0 - IV (miejsca I-III i 2 wyróżnienia),
• klasy V - VIII (miejsca I-III i 2 wyróżnienia),
• szkoły ponadpodstawowe (miejsca I-III i 2 wyróżnienia).
5. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić tylko jedną pracę plastyczną i/lub jedną pracę literacką.
6. Wpływ na ocenę zadań konkursowych będą miały następujące elementy:
• kreatywność i samodzielność,
• oryginalne przedstawienie atrakcji turystyczno-kulturowych i przyrodniczych powiatu
bielskiego,
• dbałość o piękno i estetykę pracy.
1

7. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, gadżety promocyjne oraz dyplomy.
Dodatkowym wyróżnieniem będzie wykorzystanie nagrodzonych prac plastycznych do wykonania
pocztówek promujących powiat bielski oraz prezentowanie całych lub fragmentów utworów
literackich na łamach biuletynu „Mój Powiat”.
Zasady składania prac konkursowych:
1. Termin składania prac wyznaczono od dnia 29 czerwca do 11 września 2020 r. (decyduje data
wpływu prac).
2. Prace plastyczne zaopatrzone na odwrocie imieniem i nazwiskiem należy dostarczyć osobiście lub
pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, Biuro ds.
Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, z dopiskiem: „WAKACYJNA PRZYGODA W
POWIECIE BIELSKIM” (pokój 310).
3. Prace literackie podpisane imieniem i nazwiskiem można przesyłać mailem na adres:
magdalena.wiezik@powiat.bielsko.pl lub jak wyżej osobiście bądź pocztą z dopiskiem:
„WAKACYJNA PRZYGODA W POWIECIE BIELSKIM”.
4. Do złożonej pracy plastycznej i literackiej należy obowiązkowo dołączyć Oświadczenie
(załącznik nr 1) oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2). Prace
złożone bez załączników nie będą oceniane.
Informacje końcowe:
1. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem niniejszego regulaminu.
2. Prace konkursowe oceni profesjonalna komisja powołana przez Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania większej lub mniejszej ilości wyróżnień i
innego rozdysponowania nagród, uzależniając ostateczne postanowienia od charakteru i jakości
nadesłanego materiału.
4. Organizatorzy nie zwracają przesłanych tekstów oraz prac plastycznych.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.
6. Ogłoszenie wyników oraz terminu podsumowania nastąpi najpóźniej do dnia 25 września 2020 r.
na stronie www.powiat.bielsko.pl w zakładce Kultura  Konkursy.
7. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Pani Magdalena Więzik (Biuro ds. Promocji
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej), mailowo na adres:
magdalena.wiezik@powiat.bielsko.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 33 813-69-15 lub 33 81369-46 w godzinach funkcjonowania urzędu.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
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