Regulamin Konkursu Plastycznego na Kartkę Świąteczną
Wychowanków MDK nr 3
Już za chwilkę nastanie ten wspaniały czas Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy Was do
narysowania świątecznej ilustracji – opowieści - którą można by dołączyć do świątecznych
życzeń dla najbliższych.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 w Poznaniu.
2. Celem konkursu jest:
- utrwalanie wzorców i tradycji świątecznych,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
- wzmacnianie więzi rodzinnych,
- utrwalanie pozytywnych więzi społecznych

3. Konkurs na pracę plastyczną jest skierowany do dzieci od 5 do 18 lat i podzielony jest na
cztery kategorie : 5-7 lat, 8-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat

4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice - malarskiej lub rysunkowej. Tylko prace
płaskie.
Format – KARTONIK POCZTÓWKOWY W RÓŻNYCH KOLORACH DO REALIZACJI
POCZTÓWKI Z METRYCZKĄ DO WYPEŁNIENIA, NALEŻY POBRAĆ Z PORTIERNI MDK 3 W
POZNANIU.

5. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, wiek
autora, telefon kontaktowy prawnego opiekuna

6. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez nadesłanie prac (na adres MDK nr 3 ul.
Jarochowskiego 1; 60 -235 Poznań) lub dostarczenie do placówki prac konkursowych z
dopiskiem: „Zgłoszenie na Konkurs Plastyczny – „Kartka Świąteczna” i jest równoznaczne
z zapoznaniem się przez uczestników z regulaminem Konkursu.

7. Termin przekazywania prac do 15 grudnia 2020r.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2020r na facebooku placówki oraz stronie
internetowej organizatora.

9. Uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu jedną prace plastyczną.
10. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
11. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi,
do których nikt nie rości sobie praw autorskich, praw majątkowych lub innych.

12. Nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora – nie odsyłamy prac.

13. Zwycięzców wyłoni jury powołane przez Organizatora. Jury będzie brało pod uwagę m.in.:
- samodzielność, pomysłowość w przedstawieniu tematu

- walory artystyczne
- zgodność z zadanym przez organizatora tematem

14. Koordynatorem Konkursu ze strony Organizatora jest p. Katarzyna Kędziora
(kkedziora@mdk3.pl)

15. W każdej kategorii zostaną wyłonieni laureaci, których prace zostaną nagrodzone oraz
wydane w postaci kartek okolicznościowych. Prace wszystkich uczestników trafią do
wirtualnej „Galerii konkursowej” dostępnej na www. mdk3lazarz.pl

16. Nagrody w postaci bonów prezentowych ufundowane przez Radę Osiedla Święty Łazarz
oraz MDK nr 3 zostaną przesłane na adres laureatów

17. Nadesłanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z :
- wyrażeniem zgody przez uczestnika na publikację ich na stronie www, portalach
społecznościowych oraz wirtualnej Galerii MDK nr 3,
- wyrażenie zgody na umieszczenie imienia, nazwiska i wieku autora pracy w mediach
społecznościowych i stronie www
- powielanie pracy poprzez druk do celów promocyjnych placówki,
- akceptacją powyższego regulaminu.

