Regulamin
Konkurs plastyczny "Patriotyzm - umiłowanie tego, co ojczyste"
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Organizatorem konkursu jest Fundacja „Wiatrak”.
Celami konkursu są:
 zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczości własnej inspirowanej bogactwem
kulturowym i historycznym naszego narodu, związanym z 100 rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości,
 kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i postaw patriotycznych,
 rozbudzanie zainteresowania historią i aktywnością obywatelską,
 doskonalenie technik plastycznych oraz rozwój wyobraźni, twórczości
i innowacyjności dzieci i młodzieży,
 kształtowanie wrażliwości plastycznej
 przypomnienie i promowanie osoby Jana Pawła II oraz jego nauczania, dotyczącego
miłości do Ojczyzny
Konkurs polega na wyrażeniu za pomocą pracy plastycznej (technika dowolna) umiłowania
naszej Ojczyzny, obrazując cytat Jana Pawła II "Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego".
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział dzieci i młodzież w wieku
szkolnym.
Pracownicy Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak” i Fundacji „Wiatrak” oraz ich najbliższa
rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
W konkursie biorą udział wyłącznie prace indywidualne i będą one oceniane w 4 kategoriach
wiekowych:
a. klasy O - III SP
b. klasy IV - VI SP
c. gimnazjum, klasy VII - VIII SP
d. szkoły ponadgimnazjalne
Uczestnicy konkursu mogą dostarczyć tylko jedną prace.
Technika wykonania pracy jest dowolna.
Kryteria oceny będą obejmowały:
 pomysłowość;
 estetykę wykonania;
 wyraz artystyczny;
 samodzielność;
Każda praca musi być trwale opisana imieniem i nazwiskiem autora.
Do każdej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy.
Prace bez dołączonego wypełnionego i podpisanego Formularza Zgłoszeniowego zostaną
zdyskwalifikowane. Formularz jest do pobrania na stronie www.wiatrak.org.pl lub w biurze
"Wiatraka".
Ostateczny termin dostarczania prac: 22 listopada 2017 Prace złożone po tym terminie nie
będą brały udziału w konkursie. (decyduje data dostarczenia pracy do placówki).
Prace
można
dostarczyć
osobiście
do
siedziby
Fundacji
„Wiatrak”
w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 19.00 lub przesłać na adres:
ul. Bołtucia 7, 85 - 796 Bydgoszcz z dopiskiem "Konkurs plastyczny".
Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw
autorskich do pracy na rzecz Organizatorów konkursu. Przekazane prace nie podlegają
zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów, pozostając do jego dyspozycji.

15. Oceny prac dokona powołane przez Organizatorów Jury.
16. Na podstawie kryteriów zostaną nagrodzone najlepsze prace w każdej kategorii (jury przyzna
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3 nagrody oraz 2 wyróżnienia). Podana liczba nagród jest liczbą szacunkową- organizator
zastrzega sobie prawo do zmiany kryteriów nagradzania i Jury będzie miało możliwość nie
przyznania jakieś nagrody w danej kategorii i jednocześnie w innej kategorii nagrodzenia
większej ilości prac.
Nie ma możliwości wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego nagród.
Postanowienia Jury są ostateczne.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się.27 listopada 2017 w Fundacji
"Wiatrak".
Po zakończeniu konkursu wszystkie prace będzie można podziwiać
na poświęconej konkursowi wystawie, która zorganizowana zostanie w Domu Jubileuszowym
Fundacji "Wiatrak" przy ul. Bołtucia 7 w Bydgoszczy.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela biuro Fundacji "Wiatrak",
tel: 52 32 34 810/812

