REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRZYJACIELE ZWIERZĄT”
§ 1. Organizator
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Przyjaciele Zwierząt”, dalej zwanego „Konkursem”, jest
Urząd Miasta Nowy Targ oraz Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu.

§ 2. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest rozwijanie wrażliwości na świat zwierząt oraz promowanie i rozpowszechnienie
wśród dzieci klas I-II miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta i troski o ich los.

§ 3. Temat Konkursu
Prace muszą nawiązywać do tematyki wrażliwości na świat zwierząt, troski o zwierzęta i ich los.
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i termin przekazywania prac
1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w wieku szkolnym (klasy I - II) ze szkół z terenu
miasta Nowy Targ.
2. Organizator wyznacza jedną kategorię uczestników Konkursu obejmującą dzieci ze szkół klasy
I-II.
3. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
•

wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania,

fotografia itp.)
•

sporządzone w formacie A4.

4. Praca musi być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika wraz z podaniem
nazwy szkoły i numeru klasy.
5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie
dopuszcza się prac zbiorowych).
6. Przekazanie prac następuje za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczestnik Konkursu.
7. Przekazanie prac Organizatorowi następuje z chwilą doręczenia ich na adres:
Miejski Ośrodek Kultury 34-400 Nowy Targ, ul. Tysiąclecia 37. Prace należy przekazywać
Organizatorowi do dnia 29 września 2008 roku.

§ 5. Organizacja i przebieg Konkursu
1. Szkoły dostarczają Organizatorowi prace w wyznaczonym terminie.
2. Organizator wyznacza Jury do wyłonienia laureatów Konkursu nie później niż do 2
października 2008 roku
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych poprzez ich
prezentację w formie wystawy.

§ 6. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody dla trójki laureatów Konkursu.
2. Dodatkowo klasę laureata I miejsca zaprosimy na miłą niespodziankę.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mok.nowytarg.pl w
terminie do 4 października 2008
4. Uroczyste wręczenie nagród oraz otwarcie miniwystawy laureatów odbędzie się podczas
obchodów Światowego Dnia Zwierząt w dniu 3 października 2008 roku w Miejskim Ośrodku
Kultury w Nowym Targu w godzinach przedpołudniowych o którym Organizator powiadomi
szkoły biorące udział w Konkursie.
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