KONKURS NA

KOSMICZNY LAPBOOK
REGULAMIN

*Prace należy nadsyłać na adres:

Muzeum Miejskie
ul. Kościelna 4
34 - 100 Wadowice
z dopiskiem: „Kosmiczny lapbook”

ORGANIZATOR:
Muzeum Miejskie w Wadowicach
CEL:
Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do czerpania wiedzy na temat
kosmosu i materii kosmicznej, rozbudzanie indywidualnych zdolności i
zainteresowań, rozwijanie umiejętności plastycznych i estetycznych oraz
umiejętności przekazywania i zaprezentowania swojej wiedzy.
UCZESTNICY KONKURSU:
Do konkursu zapraszamy wszystkich uczniów klas 4 - 8 szkoły
podstawowej.
WARUNKI KONKURSU:
*Zadaniem uczestników konkursu jest opracowanie i wykonanie książki
tematycznej w formie lapbooka prezentującej wiadomości i ciekawostki na
temat kosmosu i materii kosmicznej zdobytych m.in. podczas zwiedzania
prezentowanej w Muzeum Miejskim w Wadowicach bezpłatnej wystawy
pt.: "Skarby nie z tej Ziemi".
*Każdy uczestnik Konkursu może przedstawić jedną pracę.
*Udział w Konkursie jest bezpłatny.
*Projekt ma być przedstawiony w ciekawej formie, dozwolone są różne
techniki i pomysły pod warunkiem, że praca będzie miała formę lapbooka.
*Złożone na Konkurs prace winny być podpisane imieniem i nazwiskiem
oraz wiekiem, z podanym adresem mailowym, telefonem kontaktowym
oraz klasą.
*Do każdej konkursowej pracy plastycznej należy dołączyć zgodę
opiekuna prawnego na udział w Konkursie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z
dnia 10 maja 2018 roku (załącznik do regulminu).
*Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
samodzielnie, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na
innych konkursach.
*Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji
w powyższych zakresach.
*Prace będą oceniane indywidualnie (nie przyjmujemy prac zbiorowych i
nie przewidujemy nagród zbiorowych dla klas, grup przedszkolnych itp.).
TERMIN SKŁADANIA PRAC:

17 WRZEŚNIA 2021 R.
*Prace należy dostarczyć do siedziby Organizatora osobiście lub drogą
pocztową (pocztą tradycyjną lub przesyłką kurierską, na koszt
nadającego).
*W przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data doręczenia do
siedziby muzeum – prosimy o nadanie prac z odpowiednim
wyprzedzeniem.
*Prace przesłane w formie skanów drogą elektroniczną nie zostaną
dopuszczone do oceny.

*Prace przekazane po podanym terminie nie będą dopuszczone do konkursu i
poddane ocenie.
*Przewidywany termin rozstrzygnięcia Konkursu: 22 września 2021 r.
*Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 września 2021 r.
*Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród mailowo
bądź telefonicznie.
*Organizator nie zwraca nadesłanych prac oraz nie odpowiada za zniszczenie
prac w trakcie ich dostarczania drogą pocztową.
ZASADY OCENY PRAC:
*O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje Komisja Konkursowa.
*Z przedłożonych prac Komisja Konkursowa wybierze 5, których autorzy
otrzymają nagrody.
*Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
a) zgodność z tematem Konkursu,
b) oryginalność,
c) dbałość wykonania.
*Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
*Prace konkursowe, które nie będą posiadały zgody opiekunów, nie będą
oceniane przez Komisję Konkursową.
NAGRODY
*Organizator dla zwycięzców konkursu przewidział atrakcyjne nagrody.
*Zwycięskie prace konkursowe zamieszczone zostaną na stronie
internetowej muzeum: muzeum.wadowice.pl oraz na fanpage'u Muzeum
Miejskiego.
PRAWA AUTORSKIE
*Z dniem dostarczenia prac do siedziby Organizatora, autorzy przekazują
prawo do bezpłatnego wykorzystania swoich prac w celach promocyjnych,
zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku do Regulaminu.
*Uczestnikom Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
korzystania przez Organizatora z nagrodzonej pracy.
*Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelką odpowiedzialność za naruszenie
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
*Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej
muzeum.wadowice.pl.
*Organizator zastrzega sobie prawo do: przerwania, zmiany regulaminu
Konkursu lub unieważnienia Konkursu bez podania przyczyn. Informacja i
ewentualne zmiany będą zamieszczone na stronie: muzeum.wadowice.pl oraz
fanpage'u Muzeum Miejskiego.
*Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są w Muzeum Miejskim w
Wadowicach tel.: 33 873 81 00, muzeum@wck.wadowice.pl.

obowiązek informacyjny: wck.wadowice.pl/rodo

