Regulamin konkursu „gdy wirus zaraża… narysuj kucharza”
§1
Cele Konkursu
Celem konkursu jest:

1. Zaprezentowanie własnych wyobrażeń o postaci kucharz
2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży
3. Rozwijanie wyobraźni u dzieci
§2
Organizator Konkursu

1. Organizator Konkursu: Restauracja WIDOK w Przywidzu
2. Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Pomlewie, Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w
Przywidzu, Szkoła Podstawowa w Trzepowie oraz oddziały przedszkolne w tych szkołach

§3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
1)
2)
3)
4)
5)
2.
3.
4.
5.

3 – 4 lat
5 – 6 lat
7 – 9 lat
10 – 12 lat
13 - 15 lat

Dzieci i młodzież prezentują własne wyobrażenie postaci kucharza w formie plastycznej
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice w formatach A4 i A3.
Każdy uczeń może wysłać tylko jedną pracę na konkurs
Prace plastyczne przesyłamy na maila: narysujkucharza@wp.pl w formie skanu lub
zdjęcia z dopiskiem:

Imię, nazwisko
Wiek
Szkoła

4. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
5. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29
sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

§4
Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w terminie do 5 kwietnia 2020
Na maila narysujkucharza@wp.pl w formie skanu lub zdjęcia
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora w składzie:
Przemysław Malak, Dorota Formela, Natalia Twardowska, Patrycjusz Twardowski
3. Jury pod uwagę weźmie:
•
•
•
•

umiejętność doboru tematu pracy,
jakość wykonania,
oryginalność,
pomysłowość

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
5. Prace przechodzą na własność organizatora.

§5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Restauracji WIDOK
oraz na stronie www.restauracjawidok.com
2. Prace laureatów będą prezentowane w Restauracji, oraz na stronie
www.restauracjawidok.com
§6
Nagrody

1. Organizator przyzna łącznie osiem nagród głównych - po jednej w każdej kategorii
wiekowej.
Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

