REGULAMIN KONKURSU RODZINNEGO „ZDROWA PRZEKĄSKA,
czyli rodzinne gotowanie w czasie zdalnej nauki ”
Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem„
w Zamościu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zamościu.
Cel konkursu:








rozwijanie samodzielności i doskonalenie umiejętności kulinarnych,
promowanie stylu zdrowego odżywiania,
wzmacnianie więzi rodzinnych,
motywowanie do aktywności wszystkich członków rodziny,
czerpanie przyjemności z czasu wolnego spędzonego w gronie najbliższych,
rozwijanie kreatywności,

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów SOSW i ich Rodzin (mama, tata, rodzeństwo, dziadkowie
lub opiekunowie/wychowawcy) w następujących kategoriach:

 I kategoria: dzieci i ich rodziny – przedszkolaki Miejskiego Przedszkola Nr 3 Specjalnego
w Zamościu
 II kategoria: uczniowie i ich rodziny – Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej: klasy 1 – 8 odziały
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 III kategoria: uczniowie i ich rodziny – Szkoły Podstawowej Nr 11 Specjalnej: klasy 1 – 8 odziały
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 IV kategoria: uczniowie i ich rodziny Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły
I Stopnia Nr 1 w Zamościu

ZADANIEM rodzin będzie sporządzenie smacznej, zdrowej przekąski przygotowanej
we współdziałaniu członków rodziny, którzy zdeklarowali udział w wykonaniu pracy. W trakcie pracy
należy sfotografować poszczególne etapy powstawania dania i udział członków rodziny
1.
2.

3.
4.
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Autorem pracy może być tylko jedna RODZINA.
Do organizatorów przesyłane będą zdjęcia z etapów przygotowania dania, z wyraźnym wizerunkiem
dziecka/ucznia i członków rodzin (nie same produkty spożywcze). W przypadku członków rodzin
całościowy wizerunek nie jest konieczny.
Każda rodzina może przesłać maksymalnie 6 zdjęć.
Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

KRYTERIUM OCENIANIA PRAC:





zgodność pracy z tematyką konkursu
pomysłowość, oryginalność,
widoczne zaangażowanie członków rodziny w wykonywaną pracę uwiecznione na zdjęciach
estetyka wykonania

TERMIN
Konkurs trwa od 11.05.2020 r. do 24.05.2020r.
Prace należy wysłać do 24.05.2020 r. na adres: k.bartosiewiczsoswzamosc@gmail.com
W TYTULE maila proszę umieścić następującą informację:
PRACA KONKURSOWA RODZINNA PRZEKĄSKA
W TREŚCI maila proszę wpisać imię i nazwisko ucznia i imiona członków rodziny biorących udział w zadaniu.
OPIEKĘ NAD ORGANIZACJĄ I PRZEBIEGIEM KONKURSU SPRAWUJĄ:
Katarzyna Bartosiewicz

Barbara Skiba
Monika Opała
Agnieszka Mazur

WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU:
1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez komisję konkursową większością głosów.
2. Nagrody dla rodzin zostaną przyznane dla najlepszych prac z każdej kategorii, o ilości nagród
zadecyduje komisja.
3. Publikacja wyników 06.06.2020 r. na stronach internetowych: na stronach internetowych:
stowarzyszenia www.stowarzyszeniewszyscyrazem.pl, szkoły www.soswzamosc.internetdsl.pl
4. Rozdanie nagród odbędzie się w czerwcu - informacja zostanie przekazana w późniejszym terminie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przekazując prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora
na stronie internetowej oraz na wystawianie w miejscach publicznych.
2. Prace nagrodzone stają się własnością organizatora
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez
uiszczania honorarium.
4. RODZINY BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE PROSZONE SĄ O WYPEŁNIENIE
FORMULARZA ZGODY NA PREZENTOWANIE WIZERUNKU CZŁONKÓW RODZINY NA
STRONIE SOSW I STOWARZYSZENIA znajdującego się poniżej. Po podpisaniu należy
wykonać zdjęcie i dołączyć do zdjęć konkursowych.
ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!
NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!

Wyrażam zgodę na publikację zdjęć – pracy konkursowej „ ZDROWA PRZEKĄSKA,
czyli rodzinne gotowanie w czasie zdalnej nauki ”
z wizerunkiem członków mojej rodziny na stronie internetowej SOSW w Zamościu oraz Stowarzyszenia
na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną „Wszyscy Razem„ w Zamościu

……………………………………….
Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

