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Patronat medialny

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja rodzina na rowerowym szlaku”
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
w 2012 roku w ramach „Roku Turystyki Rowerowej”
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Wspólne rodzinne uprawianie turystyki, rekreacji i sportu oprócz troski o zdrowie i kondycję fizyczną, ściśle wiąże
się z budowaniem i wzmacnianiem więzi w rodzinie, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech
i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Szczególną formą aktywności ruchowej, w której mogą
uczestniczyć całe rodziny jest turystyka rowerowa proponowana przez nasze Towarzystwo.
I. Informacje ogólne
1. Organizatorzy:
Komisja Środowiskowa ZG PTTK we współpracy z Komisją Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oskard” w Tychach.
Patronat prasowy: „Gościniec” – kwartalnik ZG PTTK
2. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w trzech kategoriach wiekowych:
– I kategoria – przedszkola,
– II kategoria – szkoły podstawowe,
– III kategoria – gimnazja.
szlaku” który proponujemy dzieciom i młodzieży jest przed3. Tematem konkursu „Moja rodzina na rowerowym szlaku”,
stawienie scen rodzajowych z motywem roweru związanych ze spędzaniem wolnego czasu w sposób aktywny,
na rowerze, w gronie rodziny i przyjaciół ze szczególnym uwzględnieniem wartości i piękna otaczającej nas
przyrody.
4. W konkursie nie ma podziału na kategorie tematyczne.
5. Celem konkursu jest:
– podkreślenie znaczenia rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka poprzez wspólne spędzanie wolnego
czasu w sposób aktywny, na rowerze,
– uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody,
– kształtowanie prozdrowotnego stylu życia,
– pobudzanie dziecięcej wyobraźni plastycznej oraz prezentacja możliwości twórczych dzieci w dziedzinie
plastyki.
II. Warunki uczestnictwa
1. Każdy uczestnik konkursu (szkoła, placówka i inne instytucje) może przesłać na konkurs maksymalnie 5 prac.
2. Prace w formacie A-3 wykonane dowolną techniką tj. farbami akwarelowymi, plakatowymi, pastelami olejnymi,
wyklejane z kolorowego papieru czy materiału.
3. Na odwrocie każdej pracy prosimy o podanie danych autora i placówki czy instytucji: imienia i nazwiska, ka-
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tegorii, adresu prywatnego i kontaktowego numeru telefonu oraz adresu i numeru telefonu koła czy oddziału
PTTK lub placówki oświatowo-kulturalnej, szkoły czy instytucji, a także imię i nazwisko jednego opiekuna oraz
numer telefonu i adres e-mail.
Opis prac powinien być wykonany w formie wydrukowanej metryczki lub wyraźnie zapisany drukowanymi
literami. Prace opisane inaczej nie będą uczestniczyć w konkursie.
Prace należy przesłać w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki na adres: Zarząd Główny
PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem – Konkurs plastyczny „Moja rodzina na rowerowym
szlaku” do dnia 10 października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
Redakcja „Gościńca” zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wybranych prac konkursowych.

III. Ocena prac. Nagrody
1. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
2. Dla zwycięzców konkursu przewiduje się nagrody i wyróżnienia:
– za zajęcie miejsc I autorzy otrzymują nagrodę w postaci pobytu w wybranym schronisku lub stanicy wodnej
PTTK w uzgodnionym terminie dla rodziny 3 osobowej (1 nocleg + śniadanie) ufundowaną przez Zarząd
Majątkiem PTTK oraz nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom,
– za zajęcie miejsc od II do IV przyznane zostaną atrakcyjne nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy,
– przewiduje się również przyznanie wyróżnień dla opiekunów laureatów konkursu.
3. Jury może dokonać zmian w podziale nagród, bądź też nie przyznać głównej nagrody.
4. Jury dopuszcza możliwość przyznania nagród specjalnych.
5. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej organizatora konkursu.
6. Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury drogą mailową.
7. Nagrodzone i zakwalifikowane prace stworzą wystawę pokonkursową.
8. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy
do organizatorów konkursu.
9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,
używania ich w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu (ust. o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r.
Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.).
IV. Terminarz konkursu
1. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 31 października 2012 r.
2. Przewidywany termin spotkania laureatów, wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej: 17 listopada 2012 roku – Warszawa – Muzeum Sportu i Turystyki.
Z turystycznymi pozdrowieniami
Organizatorzy

