REGULAMIN KONKURSU
§1
Organizator

Organizatorem konkursu jest
PRACOWNIA ARETE
ul. Podzamcze 26/4
31-003 Kraków
http://www.arete-pracownia.pl
e-mail:info@arete-pracownia.pl
tel. 666 111 120, 533 307 311

§2
Patronat
Patronem konkursu jest wydawnictwo ZAKAMARKI
WYDAWNICTWO ZAKAMARKI SP. Z O.O.
ul. Dolna Wilda 32/3
61-552 Poznań
tel. +48 61 853 41 41
http://www.zakamarki.pl/kontakt
§3
Cel konkursu
Celem konkursu jest zainteresowanie Dzieci literaturą, pokazanie skąd wywodzą się znane im z
filmów animowanych postaci i tematy. Poprzez tworzenie ilustracji do wybranej książki, Dzieci
próbują storzyć fantastyczny świat, znany im z popkultury, na nowo, wykorzystując inspiracje
płynące z książki i własną wyobraźnię.
§4
Przedmiot i temat konkursu
JA W ŚWIECIE ELFÓW
ilustracja do wybranej książki, której bohaterami są małe istoty np: elfy, krasnoludki, liliputy itp.
forma płaska, technika dowolna,
§5
Uczestnictwo w konkursie
Konkurs ma charakter otwarty. Udział w konkursie mogą wziąć:
- indywidualnie: dzieci w wieku 3 – 15 lat;
- grupowo: grupy przedszkolne i szkolne, dzieci w wieku 3 – 15 lat.
Kategorie wiekowe:
1) 3 - 5 lat
2) 6 - 9 lat
2) 10 - 15 lat

1. Prace nadesłane
niepublikowanymi.

na

Konkurs

§6
Założenia
muszą być pracami

własnymi,

nigdzie

wcześniej

2. Prace powinny mieć formę płaską, technika dowolna (farby, kredki, pisaki, tusze, kolaż itp)
- konkurs dla grup szkolnych i przedszkolnych:
praca zbiorowa, format 70 x 100 cm lub 100 x 140 cm,
- konkurs indywidualy:

format 29 x 42 cm lub 50 x 70 cm.
3. Prace powinny być inspirowane przeczytaną wcześniej książką. Książka może być dowolna,
pod warunkiem, że jej bohaterami są między innymi postaci fantastyczne takie jak elfy,
krasnoludki, liliputy, skrzaty, i inne małe istoty.
4. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
Tytuł i autor ilustrowanej książki
Imię, nazwisko
lub nazwa grupy
Wiek
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
Nazwa Instytucji, adres
lub Imię, nazwisko opiekuna
5. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na
wykorzystanie prac w celach promocyjnych Konkursu.
6. Osoby nadsyłające prace konkursowe 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).
7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.
8. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
§7
Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać do 5 maja 2014 r., na adres:
PRACOWNIA ARETE
ul. Podzamcze 26/4
31-003 Kraków
z dopiskiem:
Konkurs plastyczny "Ja w świecie elfów"
Szczegóły i odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu można uzyskać pisząc na adres:
e-mail: info@arete-pracownia.pl
2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
3. Jury pod uwagę weźmie:
• estetykę prac,
• jakość wykonania,
• oryginalność.
4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
§8
Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej www.arete-pracownia.pl
2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione mailowo w terminie do 10 maja 2014 r.

3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Pracowni Arete, której
otwarcie połączone z wręczaniem nagród nastąpi 17 maja 2014 r.
4. Wszystkie zgłoszone prace zostana umieszczone w galerii zdjęć na facebookowym profilu
pracowni: https://www.facebook.com/pages/Arete-Pracownia/101669923228712.
§6
Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody główne w postaci:
- indywidualnie w każdej kategorii wiekowej:
Nagroda główna : karnet na zajęcia w pracowni oraz nagroda książkowa
1 wyróżnienie: bilet wstępu na zajęcia w pracowni oraz nagroda książkowa
2 wyróżnienie: bilet wstępu na zajęcia w pracowni oraz nagroda książkowa
- dla grup w każdej kategorii wiekowej:
Nagroda główna: warsztaty dla grupy w pracowni oraz nagroda książkowa
1 wyróżnienie: nagroda książkowa
2 wyróżnienie: nagroda książkowa
2. Fundatorami nagród są:
WYDAWNICTWO ZAKAMARKI SP. Z O.O.
ul. Dolna Wilda 32/3
61-552 Poznań
tel. +48 61 853 41 41
http://www.zakamarki.pl/kontakt
PRACOWNIA ARETE
ul. Podzamcze 26/4
31-003 Kraków
http://www.arete-pracownia.pl
e-mail:info@arete-pracownia.pl
tel. 666 111 120, 533 307 311

