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Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej „Euro 2012”
 Głównym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i odbiorców
prac plastycznych zbliżającymi się Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej
”Euro2012” w Polsce i Ukrainie.
 Uświadomienie wśród młodzieży Polski i Ukrainy znaczenia przyznania nam
organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.
 Uzyskanie wartościowych plastycznie prac na temat piłki nożnej, która jak
żaden inny sport przyczynia się do integracji narodów świata.
 Indywidualny rozwój własnej działalności kreacyjnej w różnych dziedzinach
sztuki.
 Pobudzenie u dzieci i młodzieży wyobraźni plastycznej.
 Doskonalenie warsztatu plastycznego młodych artystów.
 Prezentacja możliwości twórczych dzieci i młodzieży.
W konkursie mogą brać udział przedszkola , uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i szkół ponad gimnazjalnych ( podopieczni świetlic środowiskowych,
ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na
rzecz dzieci i młodzieży) w wieku od 3 do 19 lat z województwa Warmii i Mazur oraz
Ukrainy.
 Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie nie mniejszym
jak A4 i nie większym niż B1, wybranymi przez siebie technikami
plastycznymi ( rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.)Na
odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko i wiek autora, tytuł
pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna.
 Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw
autorskich do nich na rzecz Organizatora, o której mowa w art.50 ustawy z
dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z
1994r., Nr 24, poz.83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu,
wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie
 Dane osobowe uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu
wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych
osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę
na opublikowanie jego danych.
 O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
Konkursowa przez Ambasadę Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana
dalej Komisją
 Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez
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Komisję.
 Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze zwycięzców od I do
VI miejsca w następujących kategoriach:
- I kat. przedszkole
- II kat. szkoła podstawowa kl. I-III
- III kat. szkoła podstawowa kl. IV-VI
- IV kat. szkoła gimnazjalna
- V kat. szkoła ponadgimnazjalna (do 19 lat)
 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody telefonicznie
oraz pisemnie.
 Komisja dokona kwalifikacji prac na wystawę po konkursową , oraz przyzna
I, II, III nagrodę i 3 wyróżnienia w danej kategorii.
 Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród
specjalnych dla placówek, jak i indywidualnych uczestników konkursu.
 Nagrody zostaną wręczone w Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie w kwietniu 2011 roku, o czym nagrodzeni zostaną
poinformowani

Nagrody

Etapy konkursu

Osoba odpowiedzialna z ramienia
organizatora za nadzór nad
przebiegiem konkursu

I miejsca – mini wieża oraz upominki od sponsorów
II miejsca – odtwarzacz DVD oraz upominki od sponsorów
III miejsca – MP-3 oraz upominki od sponsorów
IV-VI miejsca – upominki od sponsorów
Placówka oświatowo wychowawcza (5 kategorii) z której uczestnik wygra pierwszą
nagrodę otrzyma puchar.
Otwarcie konkursu : 10 styczeń 2011.
Zakończenie konkursu : 31 marzec 2011.
I ETAP
Przeprowadzony na szczeblu placówek w terminie do 15 marca 2011 r.
Komisje szkolne oraz placówki kulturalne wyłonią 30 najlepszych prac
i prześlą do BOSiR, do dnia 20 marca 2011r.
II ETAP
Komisja dokona oceny prac do 10 kwietnia 2011r.
III ETAP
Wręczenie nagród w kwietniu 2011r.
IV ETAP
Do 15 maja 2011 r. wystawa po konkursowa
Sławomir Kirkuć
tel. /89/ 762 9871, 607 690 195
e-mail: slawomir.kirkuc@bartoszyce.pl
zapraszamy na stronę www.bosir.pl
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