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Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu

Regulamin konkursu dostêpny jest na naszej stronie internetowej 
www.mdk-lotnicza.pl

Szczegó³owe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerami telefonów: 
12 411 91 80/ 12 411 91 89, b¹dŸ mailowo: 

      “Jesienne duszki

              i leœne skrzaty”
Uczestnicy

1.Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów  
szkó³ podstawowych.

2.Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy, której 
tematem przewodnim bêd¹  jesienne duszki i leœne skrzaty.

3.Prace  bêd¹ oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

          Przedszkola  (3 – 4 latki oraz 5 – 6 latki)               

               Szko³y podstawowe (klasy I – III oraz klasy IV – VI)

Wymagania techniczne prac:

1.Prace mog¹ byæ wykonane dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ (kola¿, 
wydzieranka, praca przestrzenna etc.), jednak warunkiem 
koniecznym jest wykorzystanie „darów jesieni” oraz innych 
skarbów przyrodniczych. Wymiary pracy przestrzennej nie 
mog¹ przekroczyæ 30x30x30 cm

2.Przy ocenie prac jury konkursu bêdzie bra³o pod uwagê technikê 
wykonania pracy, oryginalnoœæ kompozycji, zgodnoœæ 
tematyczn¹ oraz pomys³owoœæ autora. 

3.Ka¿da praca musi zawieraæ czytelnie wype³nion¹ metryczkê
z imieniem, nazwiskiem oraz wiekiem autora pracy, adresem
i telefonem szko³y/przedszkola oraz imieniem i nazwiskiem 
nauczyciela prowadz¹cego przyklejon¹ na odwrocie pracy.

Zg³oszenia i terminy:

1.Prace wraz z wype³nion¹ metryczk¹ nale¿y przes³aæ poczt¹ 
na adres: 

M³odzie¿owy Dom Kultury „Dom Harcerza” 
im. prof. Aleksandra Kamiñskiego

 ul. Lotnicza 1, 31-462 Kraków

lub dostarczyæ bezpoœrednio do sekretariatu.

(sekretariat czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 09.00-19.00)

2.Prace nale¿y dostarczyæ do 14 listopada 2014 r. 
   Jedna placówka mo¿e nades³aæ maksymalnie dziesiêæ prac.

3.O terminie rozdania nagród laureaci zostan¹ powiadomieni 
telefonicznie za poœrednictwem sekretariatów przedszkoli/szkó³.

4.Prace wysy³ane poczt¹ nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem 
w transporcie. 

Informacje dodatkowe:

1.Nades³ane prace pozostaj¹ do dyspozycji organizatorów 
konkursu.

2.Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie prawo do nieodp³atnego 
reprodukowania prac w prasie, katalogu wystawy, na plakacie
i innych materia³ach reklamowych w celu dalszego propagowania 
konkursu.

3.Nagrody nieodebrane w ci¹gu 30 dni od dnia fina³u konkursu 
przechodz¹ na w³asnoœæ placówki (istnieje mo¿liwoœæ przes³ania 
nagród poczt¹ na proœbê i koszt odbiorcy).

4.Zg³oszenie do konkursu wi¹¿e siê z akceptacj¹ klauzuli: 
Oœwiadczam, i¿ wyra¿am zgodê na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
dla celów niniejszego konkursu, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z póŸniejszymi 
zmianami). 

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacj¹ 
niniejszego Regulaminu.


