REGULAMIN SOŁECKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
Herb Mojego Mędłowa

Cele konkursu

Celem konkursu jest opracowanie herbu, jako graficznego wyróżnika sołectwa
w oparciu o jego historię / otaczająca przyrodę, który zostanie oficjalnym znakiem
miejscowości oraz będzie umieszczany na wszystkich materiałach promocyjnych.
Cele:
1. Promocja miejscowości Mędłów, postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie
otoczenia.
2. Zachęcenie najmłodszych mieszkańców do czynnego zainteresowania symboliką
Małej Ojczyzny i znakiem rozpoznawczym swojej miejscowości.
3. Popularyzowanie wiedzy na temat historii naszego regionu.
4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci.
5. Wykorzystanie informacji z Internetu, książek, folderów, zdjęć dotyczących
regionu; (materiały z publikacji książkowych, internetowych itp. muszą być
wykorzystane zgodnie z o obwiązującym prawem autorskim)
.
Organizator konkursu

Organizatorem Konkursu o nazwie Herb Mojego Mędłowa jest Sołectwo Mędłów we
współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Żórawinie.
1. Adres organizatora:
Sołectwo Mędłów
Sołtys Karolina Zielińska
ul. Władysława Łokietka 3/2
55-020 Mędłów
Tel: 505 842 285
Email: projektmedlow@gmail.com
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela pani Sołtys Karolina
Zielińska – Tel: 505 842 285; Email: projektmedlow@gmail.com
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
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Założenia organizacyjne
1. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec Mędłowa, preferowany jest jednak
udział dzieci w wieku do lat 16.
2. Konkurs trwa od 20 sierpnia 2018 r do 8 września 2018 r.
3. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego
zaakceptowania.
4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
5. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice plastycznej na białym papierze
technicznym, w formacie A4, uwzględniając treści takie jak charakterystyczne
elementy wsi, zasoby kulturowe, przyrodnicze (Dąb pomnik przyrody) i historyczne,
będące wyróżnikiem sołectwa.
6. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………………
Wiek……………………………………
Imię, nazwisko opiekuna………………………………………………………………………...

7. Temat prac powinien obejmować herb miejscowości Mędłów.

8. Nadesłanie pracy Organizatorowi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
publikowanie projektu herbu oraz jego opracowania graficznego na stronie
internetowej sołectwa, materiałach informacyjnych, gazetach, a także w celach
promocyjnych.
9. Nadesłanie prac jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych, stosownie do wymogów przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dla potrzeb
prawidłowego przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i
wręczenia nagród.
10. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.medlow.pl oraz FB
@SolectwoMedlow.
Ocena prac konkursowych

1. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając
zwycięzcę i po trzech laureatów w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 roku i od 1016 roku życia.
2. Prace należy składać do 8 września 2018 roku na adres:
Sołectwo Mędłów
Sołtys Karolina Zielińska
Ul. Władysława Łokietka 3/2
55-020 Mędłów
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny dla dzieci pn. Herb Mojego Mędłowa
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3. Prace niezgodne z regulaminem, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania,
zrolowane, nie będą brane pod uwagę.
4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatora
składające się z wybranych mieszkańców Mędłowa.
5. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
6. Finał konkursu zakończony zostanie wystawą pokonkursową w Gminnym Centrum
Kultury w Żórawinie. Najlepsze prace udostępnione zostaną na stronie internetowej
oraz stronie FB sołectwa Mędłów, na stronach gminnych.
7. Autorzy prac zobowiązani są do dostarczenia wraz z pracami pisemnej zgody
rodziców (osoby niepełnoletnie) na:
nieodpłatne opublikowanie prac i ich opracowania graficznego tj. herbu Mędłowa, na ich wykorzystanie w formie artykułu prasowego, publikacji w Internecie lub
wydawnictwa pokonkursowego, wykorzystanie w celach promocyjnych miejscowości
Mędłów.
Brak dostarczonej wraz z pracą zgody na publikację prac będzie decydował o
niemożności nagrodzenia pracy nagrodą za I-III miejsca. Dla autorów najlepszych prac
przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Ogłoszenie wyników konkursu

1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.medlow.pl oraz na
stronie FB @SolectwoMedlow
2. Osoby wyróżnione zostaną zaproszone na uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Gminnym Centrum
Kultury w Żórawinie.
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