REGULAMIN
"SPORTOWEGO" KONKURSU PLASTYCZNEGO
w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018
1. Organizator konkursu:
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, z siedzibą w Rybniku, 44-217, ul. ks.
Jośki 41, KRS 0000190280 - zwany dalej Organizatorem.
2. Tematyka konkursu:
Tematem pracy plastycznej ma być 1 wybrana dyscyplina sportowa, lub nawiązanie do
niej, spośród 11 dyscyplin rozgrywanych podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych 2018:
PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA, GOLF, BOCCE, BOWLING, BADMINTON, LEKKOATLETYKA,
KOLARSTWO, TRÓJBÓJ SIŁOWY, TENIS ZIEMNY, TENIS STOŁOWY.
3. Cel konkursu:
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci, młodzieży, a także osób
z niepełnosprawnością intelektualną,
- wzbogacenie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych,
- rozbudzenie zainteresowania Ruchem Olimpiad Specjalnych oraz wydarzeniem sportowym XI Ogólnopolskim Letnimi Igrzyskami Olimpiad Specjalnych, jako istotnym wydarzeniem
sportowym w Polsce.
3. Uczestnicy konkursu:
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jednoetapowy.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych w następujących kategoriach wiekowych:
·

6 - 9 lat

·

10 - 14 lat

·

15 - 18 lat

oraz do osób powyżej 18 roku życia będących uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej,
Środowiskowych

Domów

Samopomocy,

będących

uczniami

Szkół

Specjalnych

(szkół

podstawowych, gimnazjów, zawodowych, klas przysposabiających do pracy, OREW-ów, SOSW).
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4. Technika i forma prac:
- format pracy A3, na papierze,
- technika plastyczna: malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka, wydzieranka
- konkurs nie obejmuje prac przestrzennych, prac z wykorzystaniem materiałów sypkich,
plasteliny i innych mas plastycznych.
5. Warunki uczestnictwa:
- uczestnik może zostać zgłoszony przez szkołę lub instytucję (WTZ, ŚDS, Dom Kultury...itp.) po
wyrażeniu pisemnej zgody rodzica /opiekuna prawnego - załącznik 1,
- każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę własnego autorstwa,
- prace zgłoszone do konkursu nie mogą mieć autora zespołowego.
6. Konkurs odbywać się będzie jednoetapowo. Oceny prac dokona jury powołane przez
organizatora, w każdej kategorii przyznane zostaną I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.
7.Termin i adres nadsyłania prac konkursowych, wyniki
7.1 Termin nadsyłania prac ustala się do dnia 11.05.2018r. (decyduje data stempla
pocztowego / kuriera)
na adres organizatora:
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Śląskie, z siedzibą w Rybniku, 44-217,
ul. ks. Jośki 41.
Istnieje możliwość złożenia pracy pod wskazanym adresem osobiście w dni robocze od
w godzinach 7- 15.
7.2 Do pracy należy dołączyć:
· kartę zgłoszenia wraz z właściwym oświadczeniem - załącznik nr 1
7.2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.05.2018r.
7.3 Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej XI Ogólnopolskich Letnich
Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018 - www. igrzyska2018.pl dnia 17.05.2018r.
8. NAGRODY
Uczestnicy konkursu, którzy zajmą miejsc I, II, III w poszczególnych kategoriach wiekowych
otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe - drobne akcesoria sportowe.
Wyróżnieni uczestnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają dyplomy.
Nagrody oraz wyróżnienia dostarczone zostaną drogą pocztową.
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9. Prezentacja prac konkursowych
Wszystkie

prace

konkursowe

zostaną

zaprezentowane

na

arenach

sportowych

XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2018 w trakcie trwania imprezy.
oraz w fotogaleriach na stronie www.igrzyska2018.pl oraz na funpage'u organizatora
https://www.facebook.com/Olimpiady/.
10. Uwagi końcowe:
Powyższy regulamin wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie www.igrzyska2018.pl

Organizator nie zwraca prac konkursowych.

KONTAKT w sprawie jakichkolwiek wątpliwości:
Magdalena Kasprzak tel. kontaktowy (+48) 607 590 706

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!!!
#GrajmyRazem
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ZAŁĄCZNIK 1
do regulaminu "Sportowego" Konkursu Plastycznego
w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA KONKURSU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM
(należy wypisać czytelnie, drukowanymi literami)

1. IMIĘ I NAZWISKO uczestnika konkursu:
.............................................................................................................................................................
2. DATA URODZENIA uczestnika konkursu:
......................................................................
3. IMIĘ I NAZWISKO osoby zgłaszającej uczestnika konkursu:
.................................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy osoby zgłaszającej uczestnika konkursu .............................................................
5. Adres korespondencyjny (na który będą mogły zostać wysłane dyplomy, lub nagrody w przypadku
ewentualnej wygranej lub wyróżnienia):
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNKA KONKURSU:
....................................................................................................................................
NAZWA SZKOŁY/ INSTYTUCJI:
...................................................................................................................................................................
KOD POCZTOWY _________ - __________
MIEJSCOWOŚĆ .......................................................................................................................................
ULICA: .........................................................................................................................................................

NR DOMU: ..................... NR LOKALU: .............................................

DATA, MIEJSCOWOŚĆ

czytelny podpis uczestnika pełnoletniego
lub rodzica/prawnego opiekuna uczestnika niepełnoletniego

...............................................

www.igrzyska2018.pl

................................................................................

e-mail: igrzyska2018@olimpiadyspecjalne.pl

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZESTNIKA KONKURSU
dotyczy udziału w "SPORTOWYM" KONKURSIE PLASTYCZNYM
w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Wyrażam zgodę na udział ...................................................................................................
.......................................................... (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu), którego
jestem prawnym opiekunem.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej przy opracowywaniu materiałów
promujących imprezy sportowe organizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie.
Wyrażam zgodę na prezentację pracy mojego dziecka/podopiecznego zgodnie z regulaminem konkursu.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji związanych z autorstwem pracy: imienia,
nazwiska mojego dziecka/podopiecznego, kategorii wiekowej oraz nazwy szkoły/instytucji, która zgłosiła
uczestnika do konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zamieszczonych
w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że jestem

świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do
podanych danych oraz o możliwości ich poprawiania.
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest dziełem mojego dziecka/podopiecznego, i nie
narusza praw autorskich osób trzecich oraz, że ponoszę odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób
trzecich wynikające z naruszenia ich praw autorskich.

DATA, MIEJSCOWOŚĆ

...............................................

www.igrzyska2018.pl

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

................................................................................

e-mail: igrzyska2018@olimpiadyspecjalne.pl

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PEŁNOLETNIEGO
dotyczy udziału w "SPORTOWYM" KONKURSIE PLASTYCZNYM
w ramach XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych
Katowice, Chorzów, Mikołów 2018

Wyrażam zgodę na udział w "SPORTOWYM" KONKURSIE PLASTYCZNYM. Oświadczam, że zapoznałem
się z regulaminem "SPORTOWEGO" KONKURSU PLASTYCZNEGO.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie zgłoszonej pracy konkursowej przy opracowywaniu materiałów
promujących imprezy sportowe organizowane przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Śląskie.
Wyrażam zgodę na prezentację mojej pracy zgodnie z regulaminem.
Wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji związanych z autorstwem pracy:
imienia, nazwiska, kategorii wiekowej oraz nazwy szkoły/instytucji , która zgłosiła mnie do konkursu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych zamieszczonych
w zgłoszeniu w celu przeprowadzenia i realizacji konkursu.

Jednocześnie oświadczam, że jestem

świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do
podanych danych oraz o możliwości ich poprawiania.
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest moim dziełem i nie narusza praw autorskich osób
trzecich oraz, że ponoszę odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
ich praw autorskich.

DATA, MIEJSCOWOŚĆ

...............................................

www.igrzyska2018.pl

Czytelny podpis pełnoletniego uczestnika konkursu

................................................................................

e-mail: igrzyska2018@olimpiadyspecjalne.pl

