Regulamin

Konkursu Plastycznego „Mój Grunwald”
organizowanego w ramach obchodów 600- lecia
bitwy grunwaldzkiej w Muzeum Zamkowym w Malborku

1. Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku
2. Technika: collage
Materiały: tkanina, wełna, sznurek, koraliki, papier, folia, tektura,
plastelina, bibuła, gips, piasek, fragmenty zdjęć, fragmenty malarstwa,
rysunku itp.
Format pracy: A4 lub A3
Prace winny być komponowane na tekturce lub innym sztywnym podłoŜu
3. Kategorie wiekowe:
I – przedszkole 5- 6 lat
II – szkoła podstawowa klasy I- III
III – szkoła podstawowa klasy IV- VI
IV- gimnazjum

4. Warunki techniczne:
Termin składania prac – do 18 kwietnia 2010. Prace winny zostać złoŜone na
adres:
Muzeum Zamkowe w Malborku,
Dział Edukacji, ul. Starościńska 1,
82- 200 Malbork (z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Mój Grunwald”)
Wszystkie prace powinny być opatrzone godłem oraz zaklejoną kopertą z
tym samym godłem zawierającą w środku następujące informacje:
- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- adres domowy, adres elektroniczny (jeśli uczestnik konkursu posiada)
- kategorię konkursową
- w przypadku uczniów dodatkowo: adres szkoły oraz imię i nazwisko
nauczyciela prowadzącego

Na pracy naleŜy dopisać symbol kategorii wiekowej(I, II, III lub IV)
5. KaŜdy autor moŜe dostarczyć tylko jedną pracę.
6. Jury konkursu powołuje Muzeum Zamkowe w Malborku.
Atrakcyjne nagrody i wyróŜnienia zostaną przyznane we wszystkich
kategoriach wiekowych.
Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do dnia 10 maja 2010 r. na
stronie internetowej Muzeum Zamkowego w Malborku www.zamek.malbork.pl
7. Rozdanie nagród odbędzie się 29 maja 2010 w Przyziemiu Ośrodka
Konferencyjnego Karwan o godzinie 12.00.
8. Informacji udziela:
Muzeum Zamkowe w Malborku
Dział Edukacji
Ewa Malinowska- tel. 55/6470983
mail e.malinowska@zamek.malbork.pl
9. Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oświadcza, iŜ
wyraŜa zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie
koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników,
Konkursu w sieci Internet oraz organizacji wystawy pokonkursowej i
przyznania nagród.
10. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i
reprodukowania prac konkursowych, bez wypłacania honorariów autorskich;
przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

