REGULAMIN KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W CZASIE PIKNIKU
EDUKACYJNEGO ŻYJ ZDROWO I AKTYWNIE Z PSEM w dniu 25maja 2014 roku w
godzinach 14.00- 18.00 w Parku Skarbków w Grodzisku Mazowieckim
DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRODZISK MAZOWIECKI
KONKURS ODBYWA SIĘ POD PATRONATEM
HONOROWYM BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO I STAROSTY POWIATU
GRODZISKIEGO
§1
Cele Konkursu
Celem konkursów jest:

1. Promocja gminy, aktywnych postaw społecznych, w oparciu o poszanowanie otoczenia,
z akcentem na aktywny styl życia i dbałość o dobrostan zwierząt domowych.

2. Rozwój umiejętności artystycznych wśród dzieci i młodzieży.
3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy.

4. Konkursy mają na celu pobudzenie zainteresowania mieszkańców, promowanie idei
Pikniku.
5. Nagrodzenie osób, które aktywnie i twórczo włączą się w zabawę i edukację w czasie
Pikniku.
.
§2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursów jest Stowarzyszenie Homo et Animal
2. Patronami Pikniku są: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Powiat Grodziski , Radio Bogoria,
Gazeta Bogoria i Grodziska Telewizja Internetowa.
3. Fundatorami nagród i upominków dla uczestników są: Gmina Grodzisk Mazowiecki,
Powiat Grodziski, Firma ZOOWet, ACCO.
§3
Założenia organizacyjne
I .Konkursy zostaną przeprowadzone w trakcie Pikniku, w dniu 25.05 . 2014 roku
Konkurs Plastyczny: wykonywanie prac od godz 14 do godz 16.30
Konkurs artystyczny o godz : 14.30 – konkurs piosenki
o godz 15.45 – konkurs wiersza
Konkurs „ Ja i mój Pies” o godz. 17.00
Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów o godzinie 17.30
1. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w trakcie Pikniku: udostępnione zostaną
stanowiska do malowania prac plastycznych , papier, kredki. Tytuł Pracy: „ Szczęśliwy Pies”
Udział mogą wziąć wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki, w
następujących kategoriach wiekowych:
1) do lat 8 lat
2) od 8 do 18 lat
Prace będą zbierane będą w trakcie Pikniku, do godziny 17.00. Prace wykonane na
Konkurs muszą być pracami własnymi,”, nigdzie wcześniej niepublikowanymi. nie mogą
to być tzw. „kolorowanki”
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1.1 Prace powinny być wykonane w trakcie Pikniku, w formacie A$, w technice pasteli. Praca
plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Imię, nazwisko
Wiek
Telefon kontaktowy
Imię, nazwisko opiekuna

1.3 Temat prac powinien obejmować tematykę związaną z psem, obrazującą jego dobrostan.
1.4Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
1.4 Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
1.5 Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
1.6 Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

1.7 Prace oceni Jury Konkursowe powołane w trakcie Pikniku. Przewodniczącym Komisji
Konkursowej będzie Pan Jan Magierecki.
2.Konkurs artystyczny na piosenkę lub wiersz o tematyce związanej z psami.
Udział mogą wziąć wszystkie dzieci i młodzież z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki, w
następujących kategoriach wiekowych:
1) do lat 8 lat
2) od 8 do 18 lat
Piosenka może być wykonana a’capella lub z towarzyszeniem przyniesionego instrumentu
lub z podkładem muzycznym, dostarczonym na nośniku elektronicznym przez wykonawcę.
Oceniać wykonawców będzie
Komisja Konkursowa pod kierownictwem pani
Burmistrz Marii Grabowskiej.
3.Konkurs „ Ja i mój Pies” – w którym oceniane będą umiejętności współpracy pary: pies i
przewodnik” w kategoriach wiekowych:
-Dzieci i młodzież do 16.r.ż
-starsza młodzież i dorośli: powyżej 18 r.ż
Ocena dokonywana będzie na 2 poziomach:
- wyszkolenie podstawowe psa: komendy: przychodzenie do właściciela, siad, waruj,
chodzenie przy nodze
-psie sztuczki- dodatkowe umiejętności psa.
Oceniać będzie Komisja Konkursowa pod kierownictwem Pani Anety Ziębińskiej.
II.Organizator przyzna nagrody główne :
W Konkursie Plastycznym:
- Miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych
oraz nagrody pamiątkowe dla wszystkich uczestników Konkursu .
W Konkursie Artystycznym:
- Miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych za wiersz i piosenkę osobno
oraz nagrody pamiątkowe dla wszystkich uczestników Konkursu .
W Konkursie „Ja i mój Pies”
- Miejsca I, II i III w dwóch kategoriach wiekowych oraz nagrody pamiątkowe dla
wszystkich uczestników Konkursu .
III. Rozstrzygniecie Konkursów nastąpi w trakcie Pikniku, w dniu 25.05.14 a wyniki
ogłoszone o godz. 17.00.
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Wyniki
i prace zostaną
www.homoetanimal.org .
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