CO ZA

MEBEL

Regulamin konkursu
na projekt urządzenia na plac zabaw
§1
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
przy ul. Łazienkowskiej 7 w Warszawie.
§2
Przedmiotem konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej (modelu przestrzennego w dowolnej
technice), której tematem będzie urządzenie na plac zabaw
(huśtawka, zjeżdżalnia, karuzela lub inne).
§3
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat.
§4
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych - makiet/modeli przestrzennych,
odwzorowujących w sposób rzeczywiste urządzenie na plac zabaw.
§5
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów warszawskich szkół,
dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat.
2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 8-10, 11-13 i 14-16 lat.
3. Prace mogą być wykonane przez 1 osobę lub zespół 2-osobowy.
4. Do pracy należy dołączyć opis projektu ( p. w załączniku nr 1 - karcie zgłoszeniowej)
5. Prace powinny być złożone do organizatora, Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł.
Broniewskiego, ul. Łazienkowska 7 w Warszawie w stanie nieuszkodzonym.
6. Do każdej pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1).
7. Praca nie spełniająca warunków konkursu oraz bez karty zgłoszeniowej nie będzie oceniana.
8. Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli Organizatora, wybierze zwycięzców
konkursu spośród tych Uczestników, którzy spełnili warunki uczestnictwa w konkursie.
9. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

§6
Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu modelu urządzenia na plac
zabaw w skali 1:5 lub 1:10.
2. Model powinien być wykonany z przyjaznych dla środowiska materiałów. Użycie materiałów
z recyklingu będzie dodatkowo punktowane.
§7
Kryteria oceny
1.
2.
3.
4.

Oryginalność pomysłu, własny projekt, innowacyjność.
Estetyka pracy i wkład pracy uczestnika.
Użycie materiałów przyjaznych środowisku, materiałów z recyklingu.
Walory użytkowe urządzenia (zgodność formy z funkcją).

§8
Terminy konkursu
Termin składania prac:
Prace konkursowe należy składać do dnia 29 maja 2018 r. w siedzibie organizatora,
w Młodzieżowym Domu Kultury im. wł. Broniewskiego, ul. Łazienkowska 7, 04-440 Warszawa
W przypadku wysyłki decyduje data stempla pocztowego.
Dodatkowe informacje o konkursie: tel. 607 97 66 88 lub e-mail: lazienkowska@mdk.waw.pl
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Organizator powiadomi uczestników konkursu o jego wynikach do dnia 7 czerwca 2018 r. drogą
mailową lub telefoniczną, a listę nagrodzonych umieści na stronie internetowej www.mdk.waw.pl
§9
Nagrody
Komisja konkursowa oceni prace w trzech kategoriach wiekowych 8-10, 11-13 i 14-16 lat.
Autorzy najlepszych prac oraz placówki zgłaszające prace zostana powiadomieni o wynikach
konkursu telefonicznie lub mailowo.
Organizator nagrodzi zwycięzców konkursu cennymi nagrodami.
§ 10
Uwagi końcowe
1. Zgłoszone prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
2. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac i zastrzega sobie prawo
do ich publikowania i reprodukcji.
3. Nagrodzone prace będą prezentowane w Miasteczku Przyrody podczas Święta Truskawki,
9.06.2018 r.
3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

