REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PRZYJACIELE ZWIERZĄT 2009”
§ 1. Organizator
Organizatorem Konkursu Plastycznego „Przyjaciele Zwierząt 2009”, 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-III miłości do zwierząt, odpowiedzialności za zwierzęta i troski o ich los.
§ 3. Temat Konkursu
W tym roku liczymy na przygotowanie dwóch plakatów:
•

promującego adopcję psów ze schronisk

•

zachęcającego do sprzątania po swoich milusińskich na spacerach
§ 4. Warunki uczestnictwa w Konkursie i przebieg Konkursu

1. Uczestnikami Konkursu mogą być klasy I - III ze szkół z terenu miasta Nowy Targ.
2. W Konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
•

wykonane wspólnie przez zespół klasowy

•

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

fotografia itp.)
•

sporządzone w dowolnym formacie – proponujemy jednak wymiar A2 i większy

3. Praca musi być podpisana na odwrocie numerem i nazwą szkoły, klasą, imieniem i nazwiskiem
wychowawcy oraz liczbą dzieci w klasie.
4. Każda klasa może zgłosić tylko po jednym plakacie z każdego z tematów konkursowych.
5. 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 28 września (poniedziałek) 2009 roku.
6. Organizator wyznacza Jury do wyłonienia laureatów Konkursu nie później niż do 2 października
2009 roku.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych poprzez ich prezentację
w formie wystawy.
§ 5. Nagrody
1. Organizator zapewnia nagrody dla zespołów klasowych (wyjazd na baseny termalne)
nagrodzonych za najlepszy plakat w każdej z dwóch kategorii tematycznych. Lista nagrodzonych
klas zostanie opublikowana na stronie internetowej www.mok.nowytarg.pl w terminie do 2
października 2009.
2. Uroczyste ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród obędzie się podczas obchodów Światowego
Tygodnia Zwierząt w dniu 2 października 2009 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu
podczas spotkania z ekspertami w godz. 10.00-11.30.

