„Przed nami też było harcerstwo” – zadanie realizowane przez ZHP Hufiec Suwałki
im T. Lutostańskiego zostało dofinansowane z budżetu Miasta Suwałk.

ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Hufiec ZHP Suwałki im. Tadeusza Lutostańskiego.
CELE KONKURSU:
- promowanie historii harcerstwa w Suwałkach i na Suwalszczyźnie
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników
- wyrabianie poczucia estetyki
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
plastycznych
TEMAT PRAC: „Na harcerskim szlaku sto lat temu i dziś”

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Konkurs adresowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I - III szkół
podstawowych i trwa do 20 kwietnia 2018 r.
Prace w formacie A4 mogą być wykonywane m.in. na zbiórkach zuchowych, zajęciach szkolnych,
klubowych i świetlicowych.

„Przed nami też było harcerstwo” – zadanie realizowane przez ZHP Hufiec Suwałki
im T. Lutostańskiego zostało dofinansowane z budżetu Miasta Suwałk.
Prace konkursowe należy złożyć w biurze Komendy Hufca ZHP Suwałki
ul. Noniewicza 91/8 w Suwałkach (skrzynka pocztowa) do dnia 20 kwietnia 2018 r.
do godziny 16:00.










Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką,
wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
Opiekun prawny uczestnika konkursu przekazując pracę, oświadcza, że uczestnikowi
przysługuje prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
Pracę należy zabezpieczyć koszulką lub teczką oraz czytelnie opisać wg wzoru:
Imię i nazwisko, wiek, nazwa drużyny/ szkoły, numer telefonu, nazwisko drużynowego,
nauczyciela lub opiekuna prawnego. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora
z uczestnikiem konkursu. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane
do konkursu.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą
udostępniane podmiotom trzecim.
Każdy z uczestników biorących udział w konkursie wyraża zgodę na publikację jego dzieła
podczas trwania obchodów 100-lecia Suwalskiego Harcerstwa. Organizator zapewnia,
iż każde dzieło zostanie odpowiednio podpisane imieniem i nazwiskiem autora.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać
będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY:
● Komisja konkursowa zostanie powołana przez organizatora do dnia 20 kwietnia 2018 r.
● Komisja podczas spotkania plenarnego, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów
konkursu.
● Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
● Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 maja podczas obchodów Święta Flagi
w Suwałkach. Wszystkie osoby, które zdobędą nagrodzone miejsca zostaną powiadomione
telefonicznie
przez
organizatora
do
dnia
25
kwietnia
2018
r.
Powiadomienie będzie również zaproszeniem nagrodzonej osoby na Święto Flagi RP.
Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach wiekowych:
I. Dzieci od 3 – 6 lat
II. Uczniowie szkoły podstawowej klas I - III
● Komisja konkursowa ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród,
jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
● Decyzja komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród
jest ostateczna.
● Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe,
ani na ich równowartość pieniężną.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
-

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystaw
nawiązujących do obchodów 100-lecia Suwalskiego Harcerstwa.
Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na portalach internetowych
oraz w prasie.
Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.suwalki.zhp.pl
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

