REGULAMIN
MIĘDZYSZOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO PMSI „NIEPODLEGŁA”
z okazji 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości

1. Organizator:
POLSKA MACIERZ SZKOLNA W IRLANDII
2. Cele konkursu:
a. Popularyzacja wiedzy o odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
b. Kształtowanie postaw patriotycznych.
c. Przybliżenie piękna i bogactwa ziemi ojczystej.
3. Tematyka konkursu:
„100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę - interpretacja tematu konkursu jest dowolna i zależna od
woli uczestnika.
4. Warunki uczestnictwa:
a. Udział w Konkursie mogą brać uczniowie szkół polonijnych w II kategoriach wiekowych:



od 10 do 13 lat
od 14 do 18 lat

b. Nie dopuszcza się prac grupowych.
c. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.
d. Technika wykonania prac jest dowolna: kredka, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są
również kolaże, wydzieranki, wyklejanki (bez grafik komputerowych oraz prac wykonanych z
materiałów sypkich i spożywczych). Praca powinna zostać wykonana z pełnym wypełnieniem tła.
e. Format prac: A4. Prace o nieregulaminowych wymiarach nie będą oceniane.
f. Prace rolowane lub składane nie będą oceniane.
g. Nie należy oprawiać prac.
h. Praca musi być opisana według karty zgłoszeniowej będącej załącznikiem do regulaminu,
i. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przykleić na odwrocie pracy konkursowej.Brak karty
zgłoszeniowej bądź przesłanie pracy po terminie jest równoznaczne z wykluczeniem z konkursu.

5. Terminarz:
Prace należy przesłać pocztą tradycyją w terminie do dnia 01.11.2018 r. – na adres
ASSOCIATION OF WEXFORD POLISH SCHOOL
11 Rosetown Village
Rosslare Strand
Co.Wexford
Nadesłane prace zostaną wystawione pod w George Bernard Show Theatre w Carlow w dniu 11 listopada 2018
r. Tego dnia odbędzie się podsumowanie konkursu i rozdanie nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo wyboru prac na wystawę oraz prawo do ich publikowania. Prace nie będą
odsyłane. Odbiór osobisty będzie możliwy wyłącznie do 15 grudnia 2018 roku.
6. Ocena prac:
a. Oceny prac dokona jury powołana przez organizatora,
b. Za główne kryteria oceny przyjmuje się zgodność z tematem konkursu, jakość wykonania, twórcze i
oryginalne podejście do tematu, estetyka prac oraz wyraz artystyczny.
c. Obrady jury odbędą się nie później niż do 11.11.2018 r.
d. Decyzje jury są ostateczne.
e. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych.
f. Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie http://www.polskamacierz.com/
7. Informacje dodatkowe:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
b. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania
honorariów autorskich.
c. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i
promocyjnych konkursu,
d. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej http://www.polskamacierz.com/

