Jakubowice Murowane, 01.05.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH DZIAŁANIA
PLANNING FOR REAL

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie dla dzieci
i młodzieży szkolnej obejmującym gimnazja i szkoły podstawowe w ramach
projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
1. W ramach działania Planning for Real Wójt Gminy Wólka ogłasza
konkurs plastyczno-literacki pod hasłem „Gmina Wólka
w przyszłości” dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym
jest Gmina Wólka. Konkurs ma na celu zaangażowanie dzieci
i młodzieży w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej,
poprzez efektywne konsultacje społeczne, dyskusje społeczne,
promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego
i stymulowanie innowacji.
2. Celem konkursu jest pobudzenie młodzieży szkół podstawowych
i gimnazjalnych do zasięgnięcia oraz wyrażania opinii zarówno
w kwestiach bardzo małych i lokalnych np. ścieżki rowerowe
na osiedlach i place zabaw, jak i nieco szerszych tj. planowanie
strategiczne obejmujące rozwój nieco większych obszarów oraz
uświadomienie roli społeczności lokalnej w aktywnym kształtowaniu
polityki przestrzeni, w której na co dzień żyją.
3. Ogłoszenie konkursu nastąpi 10 maja 2017 roku. Prace konkursowe
muszą zostać złożone do 10 września 2017 roku.
4. W każdej kategorii rodzajowej przewiduje się kategorie wiekowe:
a. szkoły podstawowe klasy IV-VI,
b. szkoły gimnazjalne.
5. Uczestnikami konkursu plastycznego są reprezentacje poszczególnych
klas jak również pojedynczy uczniowie (uczennice) danej klasy, którzy
przygotują prace plastyczne o wyżej wymienionej tematyce
i przedłożą je do komisji konkursowej powołanej przez Wójta Gminy
Wólka do dnia 10 września 2017r . Każda reprezentacja szkoły może
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zgłosić tylko jedną pracę. Z każdej szkoły może wpłynąć ponadto
maksymalnie pięć prac od pojedynczych uczniów ( każdy uczeń składa
jedną pracę). Wybór techniki wykonania oraz materiałów jest
dowolny, przy czym zalecane jest użycie materiałów trwałych
gwarantujących bezpieczne ekspozycje prac.
6. .Do konkursu mogą być zgłaszane prace własnoręcznie wykonane
przez uczniów w technice dowolnej.
7. W przypadku konkursu literackiego, jego uczestnikiem może być
uczeń dowolnej szkoły podstawowej lub gimnazjum z gminy Wólka.
Każdy uczestnik konkursu literackiego może złożyć tylko jedną pracę
nie dłuższą niż dwie strony A4.( 3600 znaków). Praca może być
napisana za pomocą programu komputerowego lub odręcznie. Do
konkursu mogą być zgłaszane prace wykonane samodzielnie. Z każdej
szkoły może wpłynąć ponadto maksymalnie pięć prac
od pojedynczych uczniów.
8. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Jury powołane
przez Organizatora.
9. Jury kierować się będzie w szczególności następującymi kryteriami
przy wyłanianiu laureatów:
wartość artystyczna pracy, kompozycja, kreatywność, siła przekazu,
estetyka,
spójność przekazu wyrażanego interpretacją tematu konkursu,
w przypadku prac literackich – poprawna pisownia, walory artystyczne
pracy .
10.Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie podczas uroczystego
podsumowania w miesiącu wrzesień 2017, w trakcie, którego zostaną
wręczone nagrody o łącznej puli 11 tys. PLN.
11.W konkursie plastyczno - literackim przewidziano:
dwie nagrody główne, po jednej dla każdej kategorii wiekowej Wartość
jednej nagrody głównej to 3.000 PLN. Łączny koszt dwóch nagród to
6.000 PLN.
nagrody w formie wyróżnienia dla łącznie 10 prac (10 nagród o wartości
500 PLN każda) Łączny koszt 5.000 PLN. Nagrody w formie wyróżnienia
przyznane będą dla prac plastycznych i literackich.
Zespoły klasowe którym przyznano główne nagrody przeznaczają
na dofinansowanie wycieczki, wspólnego wyjazdu.
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Lista laureatów konkursów zostanie opublikowana na stronie internetowej
organizatora
Dostarczając prace na konkurs uczestnicy wyrażają zgodę
na przetwarzanie swoich danych do celów konkursu. Ponadto wyrażają
zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska, informacji
o miejscu zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronie
organizatora.
Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wólka,
Jakubowice Murowane 8.
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