Regulamin konkursu plastycznego
na najpiękniejszą pisankę wielkanocną
1. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” w Bydgoszczy.
2. Celami konkursu są: rozwój talentów artystycznych dzieci i młodzieży; krzewienie tradycji
wielkanocnych; pobudzanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
3. Konkurs polega na wykonaniu najpiękniejszej i najciekawszej pisanki wielkanocnej.
4. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział wyłącznie uczestnicy indywidualni.
Prace wykonane w duecie lub zbiorowo zostaną zdyskwalifikowane.
5. Kategorie wiekowe uczestników:
 Kategoria I : dzieci w wieku przedszkolnym
 Kategoria II klasy: I, II, III szkoły podstawowej
 Kategoria III klasy : IV, V, VI szkoły podstawowej
 Kategoria IV klasy: szkoły gimnazjalne
 Kategoria V klasy: szkoły ponadgimnazjalne
 Kategoria VI: osoby niepełnosprawne bez względu na wiek.
 Osoby dorosłe
W każdej kategorii zostanie przyznana jedna nagroda główna.
6. Technika wykonania pracy jest dowolna.
7. Prace wykonane na jajkach surowych lub ugotowanych będą zdyskwalifikowane.
8. Kryteria oceny będą obejmowały:
 pomysłowość,
 estetykę wykonania,
 samodzielność.
9. Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy.
Prace bez dołączonego, wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego zostaną
zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.wiatrak.org.pl
Ponadto prace muszą być trwale podpisane.
10. Ostateczny termin dostarczania prac: 11 kwietnia 2019 r. Decyduje data wpływu pracy do placówki.
Prace złożone po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie.
11. CKK „Wiatrak” nie bierze odpowiedzialności za stan prac, które zostaną dostarczone pocztą
12. Prace należy dostarczyć na adres: CKK „Wiatrak”, ul. Bołtucia 7, 85-791 Bydgoszcz,
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 18.00.
13. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do pracy
na rzecz Organizatora konkursu. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na
własność Organizatora, pozostając do jego dyspozycji, z prawem do bezpłatnego rozpowszechniania
w dowolny sposób.
14. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Jury.
15. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród oraz do zmiany kategorii wiekowych.
Nie istnieje możliwość wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagród.
16. Postanowienia Jury są ostateczne.
17. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 17 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 w kaplicy Bazyliki
Królowej Męczenników podczas uroczystego wręczenia nagród.
Następnie zostaną opublikowane na stronie www.wiatrak.org.pl
18. Laureaci, którzy nie przybędą na ogłoszenie wyników konkursu będą mogli odebrać nagrody
do końca kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w biurze Organizatora.
19. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
20. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela:
biuro Fundacji "Wiatrak" tel. 52 32 34 810/812, e-mail: ckk@wiatrak.org.pl

