Regulamin konkursu
pt. „Dmuchawce, latawce, wiatr”

§1
Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu są: Miłośnicy Ziemi Pleszewskiej, Osiedle Jordanowskie
nr 5 w Pleszewie oraz Akcja Katolicka przy parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela
w Pleszewie.
2. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
§2
Cele konkursu
1. Rozwijanie umiejętności plastycznych i technicznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Ukształtowanie postawy wobec form czynnego spędzania czasu wolnego.
3. Propagowanie działań mających na celu wspólne działania dzieci i ich rodziców.
4. Rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
5. Rozwijanie wyobraźni, pomysłowości oraz umiejętności konstrukcyjnych.
6. Popularyzacja modelarstwa lotniczego.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół
podstawowych oraz gimnazjów.
§4
Kategorie wiekowe uczestników
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
1) Dzieci w wieku przedszkolnym;
2) Uczniowie klas I – III klas szkoły podstawowych;
3) Uczniowie klas IV-VI klas szkół podstawowych;
4) Uczniowie szkoły gimnazjalnej.

§5
Forma konkursu
1. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do samodzielnego zbudowania latawca. Dzieci w
wieku przedszkolnym oraz w kategoriach wiekowych od I do III mogą wykonać
latawiec z pomocą osób dorosłych.
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2. Latawiec może być wykonany konstrukcji płaskiej lub przestrzennej, w dowolnym
rozmiarze z wykorzystaniem listewek, papieru, kleju i sznurka. Hol i ogon nie mogą
być wykonane z drutu, linki stalowej, czy też innego materiału przewodzącego.
3. Nie dopuszcza się gotowych, kupionych latawców.
4. Prace zgłaszane do konkursu będą zwracane uczestnikom.
5. Prace, nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą podlegały ocenie konkursowej.
6. Latawiec powinien zawierać następujący opis: imię, nazwisko oraz kategorię
wiekową.
7. Warunkiem przystąpienia do II etapu konkursu jest wzbicie się latawca w powietrze.
8. Podczas prezentacji latawców dzieci w wieku przedszkolnym oraz z kategorii
wiekowej I –III muszą korzystać z pomocy osoby dorosłej, w kategorii wiekowej
IV-VI uczestnicy mogą korzystać z pomocy osoby dorosłej.
§6
Organizacja konkursu
1. W konkursie udział mogą brać przedszkola i szkoły publiczne oraz niepubliczne
znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
1) I ETAP
-

ELIMINACJE

szkołach/przedszkolach

SZKOLNE

–

zostaną

przeprowadzone

w

do dn. 28.04.2017 r. (Przeprowadzenie tego etapu

konkursu organizuje Dyrektor jednostki). Z I etapu dyrektor sporządza protokół,
który w formie papierowej do dnia 05.05.2017 r. dostarcza Pani Elżbiecie Hyli lub
Pani Jolancie Molskiej.
2) II ETAP
- FINAŁ – przeprowadzony zostanie w Ogrodzie Jordanowskim w Pleszewie
podczas festynu zorganizowanego przez Miłośników Ziemi Pleszewskiej, Osiedle
Jordanowskie nr 5 w Pleszewie oraz Akcję Katolicką przy parafii pw. Ścięcia św.
Jana Chrzciciela w Pleszewie w dniu 28.05.2017 r. o godz. 14.00.
3. Prace nagrodzone na I etapie dyrektor jednostki oddaje zwycięzcom, którzy zgłaszają
się z nagrodzonymi latawcami 28.05.2017 r. w Ogródku Jordanowskim o godz. 14.00
do organizatorów festynu rodzinnego.
§7
Komisja konkursowa
1. W I etapie konkursu komisja zostaje powołana przez Dyrektora przedszkola/szkoły.
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2. W finale konkursu komisja zostaje powołana przez Miłośników Ziemi Pleszewskiej,
Osiedle Jordanowskie nr 5 w Pleszewie oraz Akcję Katolicką przy parafii pw. Ścięcia
św. Jana Chrzciciela w Pleszewie
§8
Kryteria oceny
1. Komisja konkursowa przyznaje następującą ilość punktów w poszczególnych
kryteriach:
1) pomysłowość konstrukcji 0-10 pkt,
2) staranność wykonania 0-10 pkt,
3) zdobienie latawca 0-10 pkt,
4) zdolność lotu 0-10 pkt.
2. W I etapie konkursu zwycięża 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej, którzy
uzyskali największą ilość punktów.
3. W finale nagradzane są trzy pierwsze miejsca, w każdej kategorii wiekowej, które
uzyskały największą ilość punktów.
4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
§9
Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2017 r.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz
zmiany liczby etapów.
3. Udział w konkursie jest równoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem
oraz oznacza zgodę uczestnika na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku do
celów konkursu, a także bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów
fotograficznych i filmowych w mediach.
4. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w zakresie uczestnictwa w w/w konkursie (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. 2016.922).
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