REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „To warto zobaczyć -najpiękniejsze miejsca na Podkarpaciu”.

I. Organizator
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie
Ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
tel. (013) 43 25 837
e-mail: orew_krosno@o2.pl
II. Cele konkursu.
• Kształtowanie wyobraźni, kreatywności i twórczości wychowanków poprzez prace
plastyczne.
• Rozwijanie talentów i zainteresowań.
•
Promowanie ciekawych i interesujących miejsc z województwa podkarpackiego.
•
Integrowanie wychowanków z ośrodków rehabilitacyjno edukacyjno
wychowawczych z Podkarpacia.
III. Warunki uczestnictwa.
 Konkurs jest skierowany dla wychowanków (w wieku 10-25 lat) z ośrodków
rehabilitacyjno edukacyjno wychowawczych na terenie województwa
podkarpackiego.
 Tematyka prac plastycznych dotyczy ciekawych, interesujących, wartych
zobaczenia miejsc z podkarpacia.
 Praca plastyczna wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A4 lub A3.
 Praca musi zawierać pełny opis umieszczony na odwrocie pracy w lewym dolnym
rogu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tytuł pracy (nazwa miejsca): ………………………………………………..
Imię i nazwisko wychowanka:……………………………………………….
Wiek:……………………………………………………………………........
Adres OREW ………………………………………………………………...
Imię i nazwisko koordynatora pracy:……………..……..…………………..
Praca wykonana techniką:……………………………………………………

IV. Termin i miejsce nadesłania prac: do 31października 2013 roku, na adres:
Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Krośnie
Ul. Powstańców Śląskich 16
38-400 Krosno
z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY” .

V. Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie:
− treść wypowiedzi plastycznej,
− kreatywność i pomysłowość,
− zgodność pracy z regulaminem i tematem konkursu,
− technikę i jakość wykonania.
Po wpłynięciu prac jury ustali kategorie, według których przyzna nagrody
i wyróŜnienia.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
odbędzie się 4-5.11.2013r.w Ośrodku
Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich16;
Wyniki konkursu będą dostępne na stronie: www.orewkrosno.org.pl
Uroczyste wręczenie nagród będzie połączone z integracyjnym spotkaniem
orazobchodami Święta Niepodległości w Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno
Wychowawczym w Krośnie. Informacje o terminie spotkania przekaŜemy
telefonicznie oraz drogą elektroniczną po rozstrzygnięciu konkursu.
VII. Postanowienia końcowe.
1. Zastrzegamy sobie prawo do publikowania prac z podaniem nazwiska i wieku
autora.
2. Wykonane prace zostaną zatrzymane przez organizatorów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

