Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci
§1
Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Miejski Dom Kultury, w imieniu którego działa Dyrektor Adam
Grabowiec.
2. Adres Organizatora:
Miejski Dom Kultury
ul. S. Moniuszki 2
06-200 Maków Mazowiecki
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu:
Milena Traczewska – Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu
w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim, tel. kont. (29) 71 42 120 oraz Anna Winiarek
Miejski Dom Kultury (29 717 12 72 )
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w prowadzonym konkursie.
§2
Cele konkursu
Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów szkół podstawowych oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku
wobec ojczyzny. Szczególny nacisk jest tu kładziony na popularyzację i upowszechnianie wiedzy
o:
- historii Polski i walki narodu o niepodległość,
- odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku,
- najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem,
- znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.
§3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Makowa
Mazowieckiego.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w czterech kategoriach:
 dzieci z przedszkoli,
 uczniowie klas I – III,
 uczniowie klas IV – VII,
 uczniowie klas gimnazjalnych I szkół średnich;
 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.
§4
Tematyka, założenia organizacyjne
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematyka wiąże się
z działaniami patriotycznymi.
2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze
złożeniem deklaracji o tych faktach.
4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby
plakatowe, wycinanki itp.).

5. Prace powinny być wykonane na papierze (białym lub kolorowym) w formacie A3 (297x420
mm).
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac
na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnym nakładzie, używania w Internecie,
a także prezentowania prac na wystawach organizowanych przez Urząd Miejski i Miejski Dom
Kultury oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm).
8. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
9. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową.
10. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
11. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury
www.mdkmakow.pl oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim
www.makowmazowiecki.pl.
12. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
§5
Terminy i warunki dostarczenia prac
1. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego)
do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu) na adres:
Urząd Miejski Maków Mazowiecki (pokój 24)
ul. S. Moniuszki 6
06-200 Maków Mazowiecki
2. Prace, należy dostarczyć z załączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik
do niniejszego Regulaminu,
§6
Ocena prac i nagrody
1. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora jury.
2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
5) samodzielność,
4) stopień trudności wykonania.
3. Werdykt Jury będzie ostateczny.
4. Organizator przyzna trzy nagrody główne (rzeczowe) za I, II, III miejsce w każdej z pięciu
kategorii.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
§7
Ogłoszenie wyników
1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej Miejskiego Domu
Kultury w Makowie Mazowieckim www.mdkmakow.pl oraz Urzędu Miejskiego w Makowie
Mazowieckim www.makowmazowiecki.pl do dnia 17 listopada 2017 r.
2. Wręczenie nagród odbędzie się dnia 17 listopada 2017 r. w Miejskim Domu Kultury w Makowie
Mazowieckim podczas otwarcia wystawy dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości

Załączniki:
Nr 1 Karta zgłoszenia
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu plastycznego
Karta zgłoszenia
do konkursu plastycznego
Organizator: Miejski Dom Kultury, w imieniu którego działa Dyrektor – Adam Grabowiec
NAZWA, ADRES, NUMER
TELEFONU SZKOŁY, DO
KTÓREJ UCZĘSZCZA
AUTOR
IMIĘ I NAZWISKO AUTORA
PRACY
WIEK
IMIĘ I NAZWISKO
NAUCZYCIELA, POD
KIERUNKIEM KTÓREGO
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[ ] PRZEDSZKOLE
[ ] SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III
[ ] SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VII
[ ] UCZNIOWIE KLAS GIMNAZJALNYCH I SZKÓŁ
ŚREDNICH
[ ] SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNOWYCHOWAWCZY IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Do rodziców:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie plastycznym, organizowanym przez MDK,
w imieniu którego działa Dyrektor – Adam Grabowiec, a także oświadczam, że zapoznałem się
z Regulaminem Konkursu
oraz
Oświadczam, że praca złożona na Konkurs plastyczny, została wykonana samodzielnie przez:
………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko dziecka
Oświadczam, że w momencie przekazania rysunku na Konkurs plastyczny, przenoszę nieodpłatnie
autorskie prawa majątkowe do tego rysunku na Organizatora Konkursu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu plastycznego, zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz.U. Nr 133, poz. 883
z późn. zm.).
……………………………………………………
Data i wyraźny podpis rodzica/opiekuna

