REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW
uczących się języka polskiego i po polsku w Berlińskim Okręgu Konsularnym

„W krainie polskich legend”
1. Organizatorem konkursu jest Katharina-Heinroth – Grundschule SESB
Deutsch/Polnisch w Berlinie oraz Centrum Koordynacji i Promocji Języka
Polskiego w Niemczech
2. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 10 lat
3. Konkurs rozpoczyna się 01.11.2016r. i trwa do 30.11.2016r.
4. Temat prac konkursowych: „W krainie polskich legend”.
5. W konkursie biorą udział uczniowie od klas II do IV szkoly podstawowej
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi: do dnia 30 listopada
2016 roku i przesłać na adres : Katharina-Heinroth-GS; Münstersche
Str.15-17; 10709 Berlin
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej
technice. Temat pracy: „ W krainie polskich legend”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
5. Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane. Organizatorzy
zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi
danymi: imię i nazwisko, wiek, klasa/szkoła. Prace niepodpisane,
anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
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Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, na podstawie przekazanych prac
wyłoni laureatów konkursu.
2. Organizatorzy decydują o ilości nagród.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
4. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.12.2016r. Laureaci otrzymają
pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Nagrodzone prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w
pomieszczeniach Katharina-Heinroth-GS.
6. Jury ma prawo do wytypowania nagród w różnych kategoriach
wiekowych oraz nagród dodatkowych, jak i również prawo do
nieprzyznania nagród.
7. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
8. Opiekunowie otrzymują podziękowania za przygotowanie uczniów do
konkursu.
9. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani
na ich równowartość pieniężną.
Uwagi końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na
wszelkich polach eksploatacji.
3. Nadesłane prace nie będą zwracane.
4. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
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