Konkurs „Witaj Wiosno”
Konkurs „Witaj Wiosno” jest konkursem plastycznym
skierowanym do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych.
Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne oraz klasy 1-3.
Organizatorem konkursu jest nowo powstały ośrodek kulturalny Pracownia Kulturalna, usytuowany
nad zalewem Bagry Wielkie w Małym Płaszowie.
Regulamin konkursu „Witaj Wiosno”
– Prace będą przyjmowane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne oraz klasy 1-3.
Zadaniem dla przedszkoli jest wykonanie laurki dla wiosny z okazji jej dnia.
Zadanie dla klas 1-3 to wykonanie transparentu na powitanie wiosny.
Prace można wykonywać indywidualnie lub w zespołach do 15 osób.
– Prace należy przesłać na adres: Pracownia Kulturalna, ul. Bagrowa 80/43, 30-733 Kraków do dnia
31 marca. Ze względów organizacyjnych prosimy przesyłać prace między 26. 03. a 31. 03. 2018
– Ważne by wraz z pracą przysłać wydrukowaną i własnoręcznie podpisaną przez opiekuna prawnego
uczestnika konkursu zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka/dzieci. Bez tej zgody prace
nie będą mogły brać udziału w konkursie ze względów formalnych (nie będzie można legalnie np.
ogłosić, że dziecko zwyciężyło w konkursie, ani wyeksponować jego opisanej imieniem i nazwiskiem
pracy.) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb
konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.
– Po zamknięciu etapu zgłaszania prac jury powołane przez organizatora wybierze najlepsze prace i przyzna nagrody. Odpowiednio będą nagrodzone pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej
z dwóch wymienionych kategorii wiekowych.
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 kwietnia.
– Nagrodami w konkursie są oryginalne wielkoformatowe kolorowanki z motywem Krakowa i Małopolski oraz pięknie wydane zestawy książkowe, które stymulują rozwój dziecka poprzez zabawę,
a także karnety na warsztaty w Pracowni Kulturalnej.
– Początek i koniec wystawy oraz termin i miejsce uroczystego odebrania nagród pozostaje do decyzji
organizatora.
– Organizatorzy konkursu zastrzegają, że wszystkie prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora konkursu.
– Zgłoszenie pracy jest tożsame z wyrażeniem zgody na powyższy regulamin.
– Prace uczestników konkursu będzie można oglądać na czasowej wystawie pokonkursowej w siedzibie organizatora konkursu Pracowni Kulturalnej przy ul. Bagrowej 80/43.
Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu.
Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres:
biuro@pracowniakulturalna.pl
Kraków 12. 03. 2018
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