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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „Jan Paweł II taki zwykły a nie zwykły”

I. ORGANIZATOR
Miejskie Centrum Kultury im. Wł. St. Reymonta w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A, tel. 42 614-25-89,
mail:  sekretariat@moktuszyn.pl,  dofinansowane  przez  ŁDK  w  Łodzi  ze  środków  w  ramach
Współorganizacji Projektów Kulturalnych na terenie województwa Łódzkiego.

II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, poczucia przestrzeni, wrażliwości artystycznej 
dzieci.
2. Popularyzacja sylwetki Świętego Jana Pawła II.
3. Zaangażowanie dzieci w obchody setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II.

III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną;
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci  w następujących kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym,
- kl. I – IV Szkół Podstawowych,

3. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub oddelegowane przez szkołę, instytucje kultury.
4. Do konkursu dopuszczone zostaną prace:
- płaskie,
- technika: farby, kredki, pastele, tusz, ołówek, flamastry,
- wykonane odręcznie, techniką dowolną z wyżej wymienionych (można łączyć),
- samodzielność  wykonania pracy przez uczestnika.
5. Każda praca powinna zawierać  wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (zał. nr 1) oraz dołączone 
do pracy podpisane oświadczenie (zał. nr 2 i nr 3);

IV. TERMINY
1. Prace należy oddać  w  terminie do 2 listopada 2020r.(wtorek)
- do sekretariatu MCK w Tuszynie ul. Noworzgowska 20 A w godz. 8.00-16.00
- do biblioteki w Filii MCK w Tuszynie Lesie ul. Prusa 7.
2. Wyniki konkursu będą podane na stronie www.moktuszyn.pl  4 listopada 2020r.

V. UWAGI KOŃCOWE
1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom;
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora 
prawa własności złożonych prac;
3. Dodatkowe informacje w sekretariacie MCK lub pod numerem telefonu 42 614 25 89.
Osobą koordynującą konkurs jest Małgorzata Ajzert.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową;
5. Jeśli zgłoszenie jest indywidualne to zał. 1 i 2 wypełnia i podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
6. Jeśli zgłoszenie deleguje jednostka, to zał. 1 wypełnia nauczyciel, podpisuje dyrektor,  zał.2 podpisuje
rodzic lub opiekun prawny, w zależności kogo dane zostały wpisane w punkcie 3 i 4 (zał.1).
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