REGULAMIN
KONKURSU „ŚWIĄECZNA POCZTÓWKA”
1. Konkurs organizowany jest przez: Fundację Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
2. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz
gimnazjalnych z całego miasta Poznania.

3. Celem konkursu jest:
A. Rozbudzenie zainteresowań tradycjami i symbolami wielkanocnymi
B. Zaktywizowanie dzieci i młodzieży do samodzielnej, twórczej pracy
4. Przedmiotem oceny konkursowej będzie praca płaska w formacie A4, wykonana techniką
dowolną.

5.

Aby wziąć udział w konkursie potrzebne jest:
A. Deklaracja uczestnictwa (załącznik nr 1)- pisemne zgłoszenie dostarczone wraz z pracami
B. Podpisanie pracy na odwrocie w następujący sposób:
imię i nazwisko
wiek uczestnika
nr i adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy
C. Złożenie prac w terminie– do 10.03.2016 do godz. 17.00 (pocztą lub indywidualnie)
do siedziby
Fundacji Wspierania Twórczości, Kultury i Sztuki ARS
Ul. Nowowiejskiego 15/15a
61-732 Poznań
z dopiskiem „Świąteczna pocztówka”

6. Komisja konkursowa ocenia prace:
A. w kategoriach wiekowych:
- do 6 lat
- od 7 do 9 lat (klasa 1-3)
- od 10 do 12 lat (klasa 4-6)
- od 13 do 16 lat (gimnazjum)
B. z uwzględnieniem takich cech jak:
- tematyka świąteczna,
- materiały i technika pracy,
- oryginalność,
- dbałość o szczegóły
- samodzielność wykonywania,
- estetyka pracy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wstępnej eliminacji prac nie spełniających
warunków konkursu. Własność nadesłanych prac przechodzi na organizatora konkursu.
8. Złożenie pracy do konkursu, oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków niniejszego
regulaminu.

9. Autorzy prac wyrażają zgodę na publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych
i filmowych dotyczących wykonanych prac w prasie i telewizji oraz innych mediach
reklamujących konkurs i wystawy.
10. Osoby wygrane i wyróżnione zostaną poinformowane o gali wręczenia nagród
a) poprzez kontakt ze szkołą
b) poprzez kontakt z opiekunem
11. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:
Dorota Chudzik
Mail: d.chudzik@ars.org.pl
Tel: 509 600 403; 61 855 25 45

