Konkurs Plastyczny:
„Mrówka, bąk, biedronka, pszczoła, dużo jest ich dookoła,
Chrząszcz, świerszcz, motyl, kornik, ważka
to jest o owadach fraszka - dzięki nim świat jest piękny i kolorowy „
1.Organizator konkursu:
Augustowskie Placówki Kultury
2.Czas trwania konkursu:
od 16.03.2018 roku do 23.04.2018 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu 27.04 2018.
3.Wręczenie nagród:
1.05 2018 podczas kiermaszu Majowe Bąki.
Godzina wręczenia nagród będzie podana na plakacie imprezy Majowe Bąki
4.Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi dzieci na środowisko i naturę, która nas otacza, na to jak ważną
rolę w naszym życiu odgrywają zwierzęta a w tym wypadku owady
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności w twórczych działaniach
5.Warunki uczestnictwa:
- konkurs ma charakter indywidualny, skierowany do dzieci w wieku 3-15 lat
- konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
1. prace malarskie, rysunkowe,wyklejane itp. i inne techniki płaskie ( prace wyklejane plasteliną,
różnymi kaszami, nasionami itp. nie będą brane pod uwagę).
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
* I kategoria - do lat 8
*II kategoria - 9 - 12 lat
*III kategoria - 13 – 15 lat
2. prace przestrzenne, przedział wieku od 6 do 15 lat
3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
- w konkursie nie będą brały udziału prace o treści naruszającej prawo bądź godzącej
w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne oraz prace, których autorem nie
jest zgłaszający
- każda praca powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem
- do każdej pracy, która bierze udział w konkursie, powinna być dołączona karta
zgłoszenia czytelnie wypełniona (wielkimi literami): imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu
do osoby dorosłej (rodzic, opiekun), tytuł pracy, zaznaczona odpowiednia kategoria wiekowa
-każda osoba niepełnoletnia bierze udział w konkursie za zgodą osoby dorosłej
6.Termin i miejsce składania prac:
Do dnia 23.04.2018 roku, miejsce: Augustowskie Placówki Kultury , Rynek Zygmunta Augusta 9,
16-300 Augustów z dopiskiem „KONKURS PLASTYCZNY MAJOWE BĄKI”
7.Oceny i nagrody:
- oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora
- ocenie podlegać będą pomysłowość, wyobraźnia artysty, walory artystyczne, wykorzystanie
technik plastycznych
- w konkursie zostaną przyznane miejsca I, II, III w każdej kategorii wiekowej oraz jeśli komisja
uzna za koniecznie – wyróżnienia. Prace nagrodzone, wyróżnione i inne, zakwalifikowane do
wystawy pokonkursowej, przechodzą na własność organizatora.
7.Wyniki konkursu:
- wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie Augustowskich Placówek Kultury, w
Miejskim Domu Kultury, na funpage'u Augustowskich Placówek Kultury i na funpage'u
wydarzenia konkursu
www.apk.augustow.pl , www.facebook.com/kultura.augustow

- nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez
Organizatora wyłącznie w celu wykonywania ich obowiązków związanych z konkursem
oraz w celach informacyjno - marketingowych organizatora
- dane będą chronione zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr
133/97, poz.883 z późn. zm.). Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia
- uczestnik, w przypadku otrzymania nagrody wyraża zgodę na publikację, utrwalanie
i zwielokrotnienie oraz publiczne wykorzystanie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach reklamowych organizatora, w szczególności
w reklamach prasowych, publikacjach internetowych. Udział w konkursie jest jednoznaczny z
nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji:
druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania ( np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, Cd-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci
komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji miasta
Augustowa
–
w sprawach nieobjętych Regulaminem decyduje Organizator.

Karta zgłoszenia
Konkurs plastyczny„Mrówka, bąk, biedronka, pszczoła, dużo jest ich dookoła,
Chrząszcz, świerszcz, motyl, kornik, ważka
to jest o owadach fraszka - dzięki nim świat jest piękny i kolorowy „ 1 maja 2018 r.
wypełnić drukowanym pismem i nakleić na odwrocie pracy plastycznej

Imię i nazwisko …..................................................................................................................................................................
Wiek …...................................................................................................................................................................................
Adres …..................................................................................................................................................................................
telefon rodzica/opiekuna …....................................................................................................................................................
tytuł pracy...............................................................................................................................................................................
zaznacz odpowiednią kategorię znakiem X
do 8 lat

9 – 12 lat

13 – 15 lat

akceptuję warunki regulaminu*
* Należy zaznaczyć w kratce, ponieważ zgłoszenie udziału jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Podpis rodzica/opiekuna/ ..................................................................................................................................................

