
KONKURS ŚWIĄTECZNY

„PIERNIKOWA CHOINKA”

REGULAMIN KONKURSU

Coraz  bliżej  Święta  … Z okazji  zbliżających się  wielkimi  krokami  Świąt  Bożego Narodzenia,

serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie rodzinnym „PIERNIKOWA CHOINKA”.

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Organizatorem konkursu jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Osoba odpowiedzialna za konkurs z ramienia PCPR:

Justyna Rzepińska, e-mail j.rzepinska  .pcpr@powiat.malbork.pl  

2.  Konkurs  obejmuje  wykonanie  filmiku lub fotoreportażu ze wspólnie  (najlepiej  całą  rodziną)

wykonanej piernikowej choinki.

3.  Konkurs  adresowany  jest  do  podopiecznych  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w

Malborku z Rodzin Zastępczych i Rodzinnych Domów Dziecka z terenu Powiatu Malborskiego.

4. Celem konkursu jest: 

- kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia

- rozwijanie wyobraźni  i  zainteresowań plastycznych dzieci i  młodzieży,  inspirowanie do pracy

twórczej, wzbogacanie warsztatu plastycznego

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz zjednoczenie członków rodziny

II. PRZEDMIOT KONKURSU:

1.  Przedmiotem  konkursu  jest  nagranie  filmiku  lub  mini  fotoreportażu  ze  wspólnie

przygotowywanej pracy czyli „Piernikowej Choinki”.

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Do konkursu mogą przystąpić podopieczni, którzy zapoznali się z regulaminem i akceptują jego

warunki.

2. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzaniem danych

osobowych oraz zgodą na publikację pracy.

3. Uczestnicy zobowiązani są przedstawić autorski projekt oraz wskazać świąteczną nazwę zespołu

(np. „zimowe elfy”)
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4. Film lub fotoreportaż z załączoną metrczką: świąteczna nazwa zespołu, imiona i nazwiska osób

wykonujących  pracę  wraz  z  opisem  wykonanych  zadań  przy  projekcie,  należy  przesłać  do

16.12.2020 do godziny 14:00 na adres mailowy:

j.rzepinska.pcpr@powiat.malbork.pl lub  sekretariat  .pcpr@powiat.malbork.pl  

5. Praca musi być wykonana przez rodzinę (nie przyjmujemy prac indywidualnych).

6. Prace konkursowe niespełniające wymagań Regulaminu lub przekazane po terminie nie będą

podlegały ocenie Komisji.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Oceny prac będzie dokonywało Jury powołane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Malborku.

2.  Ocenie  podlegać  będzie  spełnienie  podanych  powyżej  wymagań  konkursowych,  ciekawy

pomysł, atrakcyjna kompozycja plastyczna, poziom trudności  i estetyka pracy.

3.  Za trzy  pierwsze miejsca  w poszczególnych kategoriach przewidziane  są nagrody rzeczowe.

Za prace wyróżnione uczestnicy otrzymają dyplomy wraz z niespodzianką.

4.  O  wynikach  konkursu  oraz  terminie  wręczenia  nagród  uczestnicy  zostaną  powiadomieni

telefonicznie w dniu 17.12.2020r.

Informacja będzie również zamieszczona na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Malborku: pcpr.powiat.malbork.pl

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: j.rzepinska.  pcpr@powiat.malbork.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
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