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Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkoli i szkół podstawowych
pn. U krawcowej… tańcowała igła z nitką
ORGANIZATOR: Fundacja MATERIA, ul. Okulickiego 51/28, 31-637 Kraków, KRS 0000657424
Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.facebook.com/fundacjaMATERIA.
CEL KONKURSU: Kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej krawcowej Poszerzanie
zdobywanej wiedzy o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Rozwijanie
zainteresowań, kreatywności, zdolności manualnych, własnych obserwacji i przemyśleń poprzez wykonanie
pracy plastycznej. Zachęcanie dzieci do twórczej aktywności Promowanie dziecięcej twórczości
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Wiek – dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola lub szkoły podstawowej.
2. Obszar – w konkursie mogą wziąć udział przedszkola i szkoły podstawowe (dalej „Placówki”) z terenu
powiatów: m.Kraków, bocheńskiego, krakowskiego, myślenickiego proszowickiego i wielickiego.
3. Wykonanie przez dzieci pracy plastycznej spełniającej następujące założenia (dalej „Praca”):
a. tematyka – Z czym kojarzy się praca krawca/krawcowej, jakimi narzędziami posługuje się krawiec, co
tworzy, jak może wyglądać praca krawca w przyszłości itp.;
b. technika – dowolna, płaska;
c. format – nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3;
d. indywidualna lub grupowa;
e. Praca powinna być opatrzona metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, napisaną drukowanymi
literami, wg następującego wzoru: tytuł, imię i nazwisko autora/autorów pracy i/lub nazwa
grupy/klasy, którą reprezentują autorzy, nazwa i dokładny adres placówki, telefon, e-mail, nazwa
konkursu;
f. do Pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz
Oświadczenie opiekuna/rodzica autora Pracy (załącznik nr 2 do Regulaminu).
4. Każda Placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie Prace.
5. Termin składania zgłoszeń: 21.05.2018 r. (liczy się data wpływu).
6. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora, tj. Fundacja MATERIA, ul. Okulickiego 51/28, 31-637
Kraków z dopiskiem: „KONKURS PLASTYCZNY.
7. Organizator nie zwraca uczestnikom Konkursu kosztów związanych ze zgłoszeniem i udziałem
w Konkursie.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich, o których mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r.
nr 24, poz. 83) na rzecz Organizatora oraz publikacji tych prac w materiałach, publikacjach, na stronach
internetowych i w innych mediach.
9. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
WYNIKI KONKURSU: ogłoszone zostaną do dnia 24.05.2018 r. na stronie Fundacji, w tym Fanpage’u
www.facebook.com/fundacjamateria (dalej „Strona internetowa”). Placówki nagrodzone zostaną
poinformowane drogą mailową lub telefoniczną. Nagrodzone prace zostaną zamieszczone na Stronie
Fundacji.

KRYTERIA OCENY:
Prace będą oceniane wg następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu, samodzielność wykonania
przez dziecko/dzieci, kreatywność/pomysłowość, technika wykonania/oryginalność, estetyka.
Ocenie poddane zostaną prace nadesłane w terminie określonym w niniejszym Regulaminie oraz spełniające
założenia określone w części Warunki uczestnictwa powyżej.
NAGRODY:
1. Nagrodą w konkursie są bezpłatne warsztaty krawieckie przeprowadzone w nagrodzonej Placówce dla
grupy przedszkolnej / klasy szkolnej, którą reprezentowała nagrodzona Praca zgłoszona na konkurs.
Maksymalna liczba dzieci uczestniczących w warsztatach to 25 osób. Podczas warsztatów dzieci
zapoznają się z zawodem krawcowej oraz każde dziecko uszyje dla siebie produkt, np. piórnik, etui, torbę,
maskotkę lub inne (w zależności od wieku dzieci). Podczas warsztatów dzieci będą szyły na maszynach
do szycia dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Warsztaty prowadzą dwie osoby, w tym
zawodowa krawcowa/nauczyciel kontraktowy oraz nauczyciel wychowania przedszkolnego
i wczesnoszkolnego.
2. Nagrody zostaną przyznane w trzech kategoriach wiekowych: A/ przedszkole, B/ klasy I-III szkoły
podstawowej oraz C/ klasy IV-VII szkoły podstawowej.
3. W każdej kategorii wiekowej zostanie przyznana jedna nagroda. Łącznie w konkursie nagrodzone zostaną
trzy Prace.
4. Nagrodę można odebrać w okresie sześciu miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu, tj. w okresie 1.0630.11.2018 r. Termin zrealizowania warsztatów zostanie uzgodniony z nagrodzoną Placówką. Szacowany
czas trwania warsztatów to 90 min. (2x45 min.).
5. Organizator zastrzega sobie możliwość udokumentowania przebiegu warsztatów w formie zdjęć oraz ich
publikacji na Fanpage’u Fundacji: www.facebook.com/fundacjaMATERIA oraz publikacjach
informacyjnych na temat działalności Fundacji, w tym sprawozdaniu merytorycznym z działalności w celu
potwierdzenia przekazania nagrody wyłonionym Placówkom.
INFORMACJE DODATKOWE:
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora
na potrzeby Konkursu. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich
poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa,
w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.)
Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem tel. 691 721 645, mailowo:
fundacjamateria@gmail.com oraz poprzez stronę Fundacji: www.facebook.com/fundacjaMATERIA przycisk
„Wyślij wiadomość”.

Zapraszamy do udziału!

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Fundacja MATERIA
ul. Okulickiego 51/28, 31-643 Kraków
KRS 0000657424, NIP 6783164889, REGON 366307456
T: 691 721 645, M: fundacjamateria@gmail.com
FB.com/fundacjaMATERIA

KARTA ZGŁOSZENIA
do Konkursu „U krawcowej tańcowała igła z nitką” organizowanego przez Fundację MATERIA
Praca 1:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora /
imiona i nazwiska autorów
Wiek / przedział wiekowy
autora/ów
Nazwa grupy / klasy

Praca 2:
Tytuł pracy
Imię i nazwisko autora /
imiona i nazwiska autorów
Wiek / przedział wiekowy
autora/ów
Nazwa grupy / klasy

Placówka zgłaszająca:
Nazwa
Adres
Telefon
E-mail
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu w sprawie
konkursu
Zezwalam na wykorzystanie Pracy/Prac nadesłanej/ych na Konkurs i wymienionej/ych w Karcie zgłoszenia oraz imienia
i nazwiska / imion i nazwisk jej/ich autora/ów oraz nazwy Placówki zgłaszającej, którą reprezentuję, w celach
przeprowadzenia Konkursu, jego promocji, ogłoszenia wyników i przekazania nagrody oraz informowania o działalności
Fundacji (Organizatora konkursu) w materiałach, publikacjach, na stronach internetowych i w innych mediach, w tym
do dokonywania opracowań z przebiegu Konkursu, w tym sprawozdaniu merytorycznym z działalności Fundacji.
Oświadczam, że zgłoszona Praca/Prace są twórczym projektem wymienionego w karcie autora/autorów i nie narusza/ją
praw autorskich innych osób. Wyrażam zgodę na oznaczenie dzieła nazwą Placówki i grupy/klasy i/lub imieniem
i nazwiskiem autora/autorów. Podpisanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
W przypadku nagrodzenia Pracy/Prac zgłoszonych w Konkursie, wyrażam zgodę na przeprowadzenie
w pomieszczeniach Placówki, którą reprezentuję, nieodpłatnych warsztatów krawieckich stanowiących nagrodę
w ramach konkursu w terminie uzgodnionym z Organizatorem Konkursu.

Miejscowość, data

Podpis osoby upoważnionej w imieniu
Placówki

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu
Fundacja MATERIA
ul. Okulickiego 51/28, 31-643 Kraków
KRS 0000657424, NIP 6783164889, REGON 366307456
T: 691 721 645, M: fundacjamateria@gmail.com
FB.com/fundacjaMATERIA

Oświadczenie opiekuna prawnego autora Pracy1
zgłoszonej w konkursie „U krawcowej tańcowała igła z nitką” organizowanego przez
Fundację MATERIA, ul. Okulickiego 51/28, 31-637 Kraków
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka: ……………………………….………………….… (Imię i Nazwisko) w w/w konkursie.
Wyrażam zgodę na publikację i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek,
nazwa i adres przedszkola/szkoły) w celach wynikających z Regulaminu konkursu, zgodnie z ustawą z dnia
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.).
Potwierdzam przystąpienie do konkursu organizowanego przez Fundację Materia. Informuję, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu.

Miejscowość, data

1

Podpis opiekuna prawnego

W przypadku Pracy grupowej, oświadczenie powinni wypełnić i podpisać opiekunowie wszystkich współautorów

