Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
Dyrektor Pałacu Młodzieży w Gdańsku Elżbieta Porowska
zapraszają do udziału
w 5. GDAŃSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
„ZIMOWE ZABAWY”
Regulamin
ORGANIZATOR:
 Pałac Młodzieży im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
CELE KONKURSU:
 popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu i hartowanie organizmu,
 kształtowanie troski o własne bezpieczeństwo,
 rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dziecięcej,
 rozbudzanie ekspresji plastycznej dzieci.
ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Adresat:
 konkurs przeznaczony jest dla dzieci z gdańskich przedszkoli i uczniów szkół
podstawowych oraz placówek wychowania pozaszkolnego.
2. Kategorie wiekowe:
 3 – 4 lata,
 5 - 6 lat,
 7 – 9 lat,
 10-12 lat.
3. Wymagania:
 technika dowolna ( z wyłączeniem kasz i materiałów nietrwałych),
 format dowolny,
 każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę zaopatrzoną w następujące
informacje:
o imię i nazwisko autora, wiek,
o nazwa i adres placówki wraz z numerem telefonu i adresem e-mail,
o imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana,
 autorem pracy musi być jedna osoba.
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UWAGA! PROSZĘ NIE NAKLEJAĆ KART ZGŁOSZEŃ NA PRACĘ!
TERMINY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
 prace plastyczne wraz z wypełnioną i podpisaną kartą zgłoszenia należy dostarczyć
osobiście lub przesłać do 17 stycznia 2018 r. (liczy się data wpływu do placówki)
na adres: Pałac Młodzieży ul. Ogarna 56, 80 - 826 Gdańsk
z dopiskiem: „ZIMOWE ZABAWY”,
 wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19 stycznia 2018 r. na stronie internetowej
Pałacu Młodzieży w Gdańsku www.pmgdansk.pl
 nagrody i wyróżnienia zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystej gali
23 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku w sali 22.
OCENA JURY I NAGRODY:
 powołane przez organizatora jury oceni prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:
o zgodność tematyki i techniki wykonania pracy,
o pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu,
o samodzielność wykonania,
o estetykę pracy,
 w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,
 jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,
 decyzje jury są ostateczne.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora
prawa do nieodpłatnego wykorzystania pracy wyłącznie w celach związanych
z konkursem, w tym promującymi konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
 nadesłanie prac wraz z kartą zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją
regulaminu oraz uzyskaniem zgody rodziców na udział dziecka w konkursie,
 nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie www.pmgdansk.pl
 nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia
przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych edycjach konkursu,
 organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu z przyczyn niezależnych,
 prace nieopisane, bez karty zgłoszenia oraz wykonane niezgodnie z regulaminem nie
wezmą udziału w konkursie,
 organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze
odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu.
Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela:
Dział Promocji, Edukacji i Animacji Kulturalnej Pałacu Młodzieży w Gdańsku
tel. (58) 301 60 07; e-mail:imprezy@pmgdansk.pl

