REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
pt. „Świat w Tobie”
Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni…

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt. ,,Świat w Tobie”.
2. Organizatorem Konkursu jest Świetlica środowiskowa z elementami socjoterapii ,,Marysieńka”
prowadzona przez Stowarzyszenie Otwarte Drzwi.
3. Regulamin

konkursu

obowiązujący

uczestników

zamieszczony

jest

na

stronie

www.marysienka.otwartedrzwi.pl oraz zostanie przesłany do szkół drogą elektroniczną.
4. Czas trwania konkursu od 2.11. do 30.11.2015 r.
§2
Cele Konkursu
Celem Konkursu jest:
1. Propagowanie twórczości plastycznej i rozwijanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
2. Zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.
3. Promocja działań Świetlicy „Marysieńka” wśród lokalnej społeczności.
§3
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7 – 15 lat.
2. Konkurs

zostanie

przeprowadzony

za

pośrednictwem

szkół

podstawowych

i

gimnazjum.

Ustalone zostały w następujące kategorie:
1) I – III kl. szkoły podstawowej
2) IV – VI kl. szkoły podstawowej
3) I – III kl. gimnazjum
3. W każdej kategorii przyznawane będą nagrody i wyróżnienia za wybrane przez Jury prace plastyczne.
4. Prace złożone na Konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez ucznia.
5. Format pracy - prace powinny być wykonane na dowolnym podobraziu w formacie od A3 do A1.
6. Technika pracy dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, wydzieranka, wycinanka, grafika komputerowa,
kolaż, techniki własne.
7. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie według poniższego wzoru:
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Imię, nazwisko
Wiek, klasa
Nazwa i adres szkoły
8. Do pracy należy dołączyć poprawnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 Regulaminu)
oraz wymagane oświadczenia (Załącznik nr 2 Regulaminu). Wzory wymaganych oświadczeń zostaną
dołączone w formie załącznika do regulaminu i przesłane do szkół. Dokumenty będzie można również
pobrać ze strony internetowej www.marysienka.otwartedrzwi.pl lub otrzymać bezpośrednio w Świetlicy
„Marysieńka”.
9. Prace na Konkurs mogą składać: rodzice uczniów, nauczyciele szkół bądź sami uczestnicy Konkursu w
Świetlicy „Marysieńka”, przy ul. Kolegiackiej 3 w Warszawie.
10. Ostateczny termin składania prac: 30.11.2015r., godz. 18.00.
11. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie
prac w celach promocyjnych Konkursu.
12. Osoby składające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu
swoich danych osobowych (Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).
13. Prace zgłoszone do Konkursu mogą zostać zwrócone autorom po zakończonej wystawie pokonkursowej
z zastrzeżeniem, że odbiór jest osobisty ze Świetlicy „Marysieńka”.
14. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§4
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 30.11.2015 r., bezpośrednio w Świetlicy „Marysieńka”, ul. Kolegiacka 3,
Warszawa.

Szczegółowych

informacji

dotyczących

Konkursu

udziela

kierownik

Świetlicy

„Marysieńka” – pani Marta Włosek, kontakt: m.wlosek@otwartedrzwi.pl lub nr tel. 533 221 588.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania prac w przypadku ich
niewystarczającej ilości. W związku z tym przesunięciu ulegnie termin rozwiązania Konkursu.
3. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Jury powołane przez Organizatora.
4. W skład Jury wejdą:
- p. Marta Włosek - kierownik Świetlicy „Marysieńka”
- p. Halina Myszkowska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów
- p. Katarzyna Wilczyńska - specjalista ds. promocji Stowarzyszenia Otwarte Drzwi
- p. Teresa Radzimirska - dyrektor Ośrodka Wsparcia Najuboższych Fundacji Ecclesia Villanovensis
- p. Małgorzata Mityk - architekt, instruktorka zajęć w Centrum Kultury Wilanów.
5. Jury pod uwagę weźmie:
 kreatywność (tematyka, kolorystyka);
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 oryginalność techniki;
 estetykę wykonania.
6. Decyzje jury konkursowego są ostateczne.
§5
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Wyniki zostaną ogłoszone na początku grudnia 2015 r.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.marysienka.otwartedrzwi.pl.
3. Szkoły, z których dzieci zgłosiły się do Konkursu, zostaną poinformowane (mailem lub telefonicznie)
o rozstrzygnięciach podjętych przez jury.
4. Laureaci zostaną o wynikach poinformowani telefonicznie.
5. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Bibliotece
Publicznej w Dzielnicy Wilanów, ul. Kolegiacka 3.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody za I, II i III miejsce w poszczególnych kategoriach oraz wyróżnienia.
2. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w Konkursie.
§7
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki
prowadzenia konkursu.
2. Koszty przygotowania oraz złożenie pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik Konkursu. Koszty
przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają Organizatora.
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Załącznik nr 1 Regulaminu Konkursu pt. „Świat w Tobie”

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1.

Dane personalne:

Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………….
Data urodzenia:………………………………………………………………………………………..
Adres:…………………………………………………………………………………………………..
Telefon do rodzica/opiekuna:…………………………………………………………………………..
2.

Nazwa i adres szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
3.

Imię i nazwisko nauczyciela plastyki

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….
data

………………………………
podpis
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Załącznik nr 2 Regulaminu Konkursu pt. „Świat w Tobie”

OŚWIADCZENIA
Podpisuje opiekun prawny uczestnika lub uczestnik osobiście (powyżej 13 roku życia)
Wyrażam zgodę na przeniesienie praw autorskich do pracy plastycznej zgłoszonej na konkurs pt.
„Świat w Tobie”, organizowany przez Świetlicę „Marysieńka”. Z treścią Regulaminu zapoznałam/ -em się i
akceptuję wszystkie jego zapisy.
Ponadto, wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Świetlicę ”Marysieńka” zdjęć, na których
znajduje się mój wizerunek do celów promocyjnych Konkursu, z wyłączeniem komercyjnych.
…………………………….

………………………………

data

podpis

Oświadczam, iż praca na konkurs stworzona jest przeze mnie samodzielnie i nie narusza praw
autorskich osób trzecich.
…………………………….

………………………………

data

podpis

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
Konkursu plastycznego pt. ”Świat w Tobie” ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych
Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
…………………………….
data

………………………………
podpis
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