Regulamin konkursu
MARYNARSKIE INSPIRACJE
W każdym z nas bezkresne morze przywołuje inne wspomnienia.
Dla niektórych to najlepszy z możliwych plac zabaw, miejsce
wypoczynku i pięknych wakacji, dla innych miejsce pracy, tęsknota,
bezkres i potęga żywiołu. Bez względu na to jaki obraz pozostaje w
waszych myślach; czy są to zamki z piasku, pieniące się fale, białe
żagle, statki znikające na horyzoncie, morze nigdy nie pozostaje
nam obojętne. W nadziei na to, iż chcielibyście podzielić się z
innymi tym co widzicie w zakamarkach swoich wspomnień,
ogłaszamy konkurs plastyczny. Wszyscy młodzi i czujący się dalej
młodo , chwytajcie za kredki, farbki, wycinanki, wyklejanki i co
tylko wpadnie wam w ręce. Do dzieła!!!

1. Organizator : Fundacja Rodzina Marynarza
2. Konkurs rozpoczyna się 23.09.2018 i trwa do 13.11.2018 r
3. Temat pracy konkursowej brzmi „ Marynarskie inspiracje „
4. Cele konkursu :
- zwrócenie uwagi na tematykę̨ morza i rodzin marynarskich, pracy na
morzu.
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników;
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie
różnorodnych form plastycznych ;
- rozwijanie wyobraźni u dzieci;

5. Warunki uczestnictwa w konkursie :
5.1 Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, które lubią morze i wszystko co
morskie – „morskie dzieci”.
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5.2 Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach
wiekowych :

- 0 -7 lat
- 8-12 lat
W każdej z kategorii Jury wyłoni po 3 laureatów
Będzie też nagroda internetowa. Przyzna poprzez głosowanie internautów.

5.3 Pracę konkursową przed wysłanie pocztą można zeskanować i wysłać
mailem na adres:
fundacja@rodzinamarynarza.pl
o tytule „Marynarskie Inspiracje”.
Parce zostaną umieszczone w albumie zdjęciowym o tytule Marynarskie
Inspiracje – konkurs na kanale Facebook /ZonaMarynarza/ tu też zostaną
poddane głosowaniu poprzez wstawienie komentarza oceniającego
pracę(inne nie będą brane pod uwagę). Praca z największą ilością takich
komentarzy – otrzyma nagrodę internetową.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obowiązkowe wysłanie pracy
pocztą wraz z wypełnionymi formularzami:
- klauzula.informacyjna.konkurs (do pobrania na stronie).
- zgoda.konkurs (do pobrania na stronie).
do dnia zakończenia konkursu na adres Fundacji Rodzina Marynarza.
Prace, które zostaną wysłane mailem a nie będą dosłane pocztą do
końca konkursu – NIE WEZMĄ UDZIALU W NAGRADZANIU.
Fundacja Rodzina Marynarza
ul. M. Zaruskiego 29b20
81-577 Gdynia
5.4 Każda praca powinna być opisana na odwrocie wg poniższego wzoru :
Imię Nazwisko
Wiek
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adres mailowy / numer telefonu
Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
5.5 Praca konkursowa ma być pracą plastyczną w formacie A4 wykonaną w
dowolnej technice.
5.6 Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi
dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
5.7 Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5.8 Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i
nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
5.9 Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
5.10 Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
5.11 Prace zostaną̨ wystawione w honorowym miejscu na Spotkaniu Dla
Kobiet Marynarzy 9 w Listopadzie w hotelu Skipper w Rewie.
5,12 Parce zostaną umieszczone w albumie zdjęciowym o tytule Marynarskie
Inspiracje – konkurs na kanale Facebook /ZonaMarynarza/ tu też zostaną
poddane głosowaniu poprzez wstawienie komentarza. Praca z największą
ilością komentarzy – otrzyma nagrodę internetową.
6. Wyniki konkursu i nagrody:
6.1 Jury (w składzie dzieci marynarzy pod okiem przedstawicieli Fundacji
oraz partnerów) spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
6.2 Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność,
samodzielność w wykonaniu pracy, estetyka wykonania.
6.3 Komisja konkursowa nagrodzi najlepsze prace w poszczególnych
kategoriach wiekowych. Dla laureatów przewidywane są dyplomy i nagrody
rzeczowe.
6.4 Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im
nagród jest ostateczna.
6.5 Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani
na ich równowartość pieniężną.
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7. Postanowienia końcowe
7.1 Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy
podczas spotkania dla Kobiet Marynarzy 9 w Listopadzie w hotelu Skipper w
Rewie. Oraz na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez
Uczestnika pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z
konkursem oraz prezentacjach pokonkursowych.
7.2 Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac.
7.3 Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
7.4 Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
fundacji : http://rodzinamarynarza.pl www.zonamarynarza.pl
7.5

Organizator zastrzega sobie prawo do:

-zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie
Konkursu.
- nierozstrzygnięcie konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych
prac.
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