XII edycja
Konkursu plastycznego

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Osmeckiego 51
35-074 Rzeszów
tel./fax 17 748 38 91
imprezy@mdk.erzeszow.pl

„Bezpieczna droga
do przedszkola i szkoły”

Rzeszów 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizator:
Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie
2. Cele Konkursu:
 Uświadomienie wychowankom przedszkoli i szkół podstawowych potrzeby
znajomości zasad i przepisów w ruchu pieszych w drodze do i z przedszkola,
szkoły;
 Wdrażanie do zachowania szczególnej ostrożności dzieci jako pieszych
i uczestników ruchu drogowego
 Zainteresowanie przedszkolaków i uczniów uczestnictwem w turniejach
BRD.
3. Uczestnicy:
Dzieci w wieku od 5 do 12 lat z przedszkoli i szkół podstawowych miasta
Rzeszowa.
kat. I: 5 – 6 lat
kat. II: 7 – 9 lat
kat. III: 10 – 12 lat
4. Temat konkursu:
Temat prac powinien być związany z tytułem konkursu.
5. Warunki uczestnictwa:
 Wypełnienie przez rodziców oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych
 Wypełnienie przez nauczyciela formularza zgłoszeniowego
 Każde dziecko może wykonać jedną pracę w formacie A3 lub A2
 Prace należy wykonać w dowolnej technice płaskiej (malarstwo, rysunek,
grafika). UWAGA !!! Prace w formacie A4, przestrzenne lub wyklejane
z plasteliny itp. materiałów oraz prace zbiorowe nie będą przyjmowane
do konkursu.
 Szkoła (placówka) może przekazać do 20 prac z poszczególnych kategorii
wiekowych wraz z czytelnie wypełnionym formularzem

zgłoszeniowym oraz oświadczeniami od każdego autora pracy
dotyczącego zgody na wykorzystanie wizerunku
 Na odwrocie pracy należy umieścić informację wg wzoru i wypełnić
pismem drukowanym:
Imię i nazwisko autora pracy
Kategoria (wiek)
Adres placówki z nr telefonu
i adresem e-mail
Imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela
adres e-mail opiekuna/ nauczyciela

 Prace nadesłane po terminie lub zniszczone w wyniku niewłaściwego
opakowania nie będą brane pod uwagę.
 Praca nadesłana na konkurs jest wytworem działań autora.
Nauczyciel pełni rolę tylko instruktora.
 Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia we wszystkich
kategoriach wiekowych.
6. Termin:
Prace należy przesłać/przekazać w terminie do 23 października 2019r. na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury,
ul. Osmeckiego 51, 35-074 Rzeszów

Z dopiskiem: : Konkurs Plastyczny
„Bezpieczna droga 2019”

O wynikach konkursu, terminie podsumowania i wystawie uczestnicy zostaną
powiadomieni odrębnym pismem. Informacja te zostaną umieszczone również
na stronie internetowej www.mdk.rzeszow.pl
9. Uwagi:
Prace przekazane na konkurs nie będą odsyłane, przechodzą na własność
organizatora.

ZAPRASZAMY !!!

