Centrum Kształcenia
Zawodowego
i Ustawicznego
w Oławie

zaprasza do udziału
w VI Regionalnym Konkursie Świątecznym

MAGIA ŚWIĄT
pod patronatem:
Starostwa Powiatowego w Oławie
Patronat medialny:

Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie

Regulamin
VI Regionalnego Konkursu Świątecznego

Magia Świąt
I Organizator, partnerzy oraz przedmiot konkursu
1. Organizator konkursu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Oławie .
2. Partnerzy konkursu:
 Starostwo Powiatowe w Oławie,
3. Partner medialny:
 Gazeta Powiatowa – Wiadomości Oławskie.
4. VI Regionalny Konkurs Świąteczny Magia Świąt na najpiękniejszy stół
bożonarodzeniowy (edycja on – line).
II Uczestnicy konkursu
1.
2.
3.
4.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich naszego regionu.
Prace będą realizowane zespołowo (2 osoby).
Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy, regionalny.
VI edycja konkursu odbędzie się on – line.

III Warunki uczestnictwa w konkursie. Wymagania
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
 przesłanie zgłoszenia w terminie wyznaczonym przez
organizatorów – 1 grudnia 2021 r.
 zgłoszenia można przesłać mailem na adres:
joanna_sieradzka@interia.pl
 wykonanie dekoracji i przesłanie relacji fotograficznej w terminie
wyznaczonym przez organizatorów – 14 grudnia 2021 r.
 ralacja powinna obejmować poszczególne etapy: pomysł wykonanie – udekorowany stół,
 na zdjęciach z poszczególnych etapów powinni także znajdować się
wykonawcy projektu.

 Zdjęcia należy przesłać na płytach na adres szkoły:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Ul. Kutrowskiego 31
55-200 Oława
2. Zgłoszenie projektu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją
Regulaminu Konkursu.
3. Wybrane/zwycięskie projekty mogą być wykorzystane w lokalnych
mediach oraz na stronie internetowej CKZiU w Oławie.

IV Cele
1.
2.
3.
4.

Inspirowanie do twórczych działań i twórczego myślenia.
Kultywowanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
Rozwijanie zainteresowań.
Wykorzystywanie w praktyce technologii informacyjno-komunikacyjnych.

V Ocena prac, ogłoszenie wyników
1. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:
 pomysł,
 oryginalność,
 estetyka prac,
 znajomość tradycji i zwyczajów świątecznych.
3. We wszystkich kwestiach spornych decyzję podejmuje jury konkursu.
4. Jury ogłosi wyniki konkursu 17grudnia 2021 r.
5. Laureatami konkursu Magia Świąt są trzy zespoły, które zajmą pierwsze,
drugie i trzecie miejsce.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania nazwisk
autorów zwycięskich projektów oraz wykorzystania informacji w
materiałach promocyjnych szkoły oraz lokalnych mediach.
Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają:

Ewa Górnicka 509 752 657
Joanna Puławska 508 208 465

Karta zgłoszenia na VI Regionalny Konkurs Świąteczny

MAGIA ŚWIĄT

1. Nazwa szkoły
…………………………………………………………………………………………......................
………………………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………….

4. Imiona i nazwiska uczestników
……………………………………………………………
.............………………………………………………

5. Wyrażam zgodę na wykorzystanie informacji o projekcie oraz
uczestnikach konkursu w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej
CKZiU w Oławie.

…………………………………………
Podpis opiekuna

………………………………………….
.…………………………………………

Podpisy uczestników

