
KONKURS PLASTYCZNY
„MÓJ PRZYJACIEL Z EUROPY”

1.Organizator:
Urząd Miasta Oświęcim, Wydział Promocji Miasta

2.Zasięg:
Konkurs ma zasięg ponadlokalny i adresowany jest do dzieci ze szkół podstawowych
z terenu powiatu oświęcimskiego,  które  za pomocą dowolnej  techniki  plastycznej
przedstawią swojego przyjaciela z innego kraju europejskiego (malarstwo, rysunek).

3.Warunki uczestnictwa:

– konkurs ma charakter indywidualny,

– konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 7 do 13 lat,

– każdy  z  uczestników  składa  do  konkursu  maksymalnie  2  prace  plastyczne
(technika: malarstwo i rysunek, format A3),

– maksymalna  ilość  prac,  zgłoszonych  do  konkursu,  przygotowanych
pod kierunkiem jednego nauczyciela lub instruktora to 15,

– każda  z  prac  powinna  być  opisana  czytelnie  (drukowanymi  literami)
w następujący sposób: imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy lub adres
placówki nadsyłającej prace (szkoła lub dom kultury), telefon, adres e-mail.

– Prace  należy  składać  w  Muzeum  Zamek  w  Oświęcimiu,  ul.  Zamkowa  1,
Sekretariat, pok. nr 303 w nieprzekraczalnym terminie do 17 września 2014r.
Po tym terminie prace nie będą przyjmowane.

4. Ocena prac i nagrody:

a) komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w dwóch
kategoriach wiekowych:

– uczniowie klas I – III oraz uczniowie klas IV – VI

i zadecyduje o:

– zakwalifikowaniu prac do konkursu,

– zakwalifikowaniu prac na wystawę pokonkursową, 

– przyznaniu nagród;

b) ocenie prac podlegać będą pomysłowość i wartości artystyczne prac;

c) komisja może przyznać:



– nagrodę główną konkursu,

– wyróżnienia I, II i III stopnia w każdej kategorii  wiekowej,

– wyróżnienia przez kwalifikację prac do udziału w wystawie pokonkursowej,
autorzy tych prac otrzymają dyplomy pamiątkowe.

5.Uwagi organizacyjne:

a) wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Muzeum Zamek od 28 września
do 24 października 2014r,

b) otwarcie wystawy pokonkursowej oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się
28  września  2014r.  w  sali  reprezentacyjnej   o  godz.  16.30  w  Muzeum  Zamek
w Oświęcimiu

c)  do  25  września  2014r.  laureaci  zostaną  powiadomieni  o  wynikach  konkursu
telefonicznie. Wyniki konkursu będą również umieszczone na stronie internetowej
Urzędu Miasta Oświęcim: www.um.oswiecim.pl

d) prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Urzędu Miasta Oświęcim.
Pozostałe  prace  można  odbierać  w  Muzeum  Zamek  do  15  listopada  2014r.
Nieodebranych prac Urząd Miasta Oświęcim nie będzie przechowywać.

e) organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania
prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich,

f) rodzice lub prawni opiekunowie autorów nadesłanych do konkursu prac wyrażają
zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Urząd Miasta Oświęcim dla
celów promocyjnych.

 

Dodatkowych  informacji  o  konkursie  udziela  Pani  Joanna  Wija,
Wydział  Promocji  Urzędu  Miasta  Oświęcim,  tel.  33  842  91  47,  e-mail:
joanna.wija@um.oswiecim.pl

Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Konkurs realizowany we współpracy z 


