REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU BUDOWANIA MAKIET
Z KLOCKÓW LEGO
Z okazji „80 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego”

I.

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Naukowy Zawrót Głowy.
Partnerami konkursu są: MDK Stalowa Wola.
Sponsorem nagród jest Urząd Miasta - Centrum Rewitalizacji
II. CELE I IDEA KONKURSU
Kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez kreatywne budowanie
z klocków LEGO na określony temat. Umiejętność współpracy
w rodzinie. Rozwijanie zdolności manualnych dzieci. Budowanie więzi
pomiędzy członkami rodziny. Konkurs związany jest z tegorocznymi
obchodami
80
rocznicy
powstania
Centralnego
Okręgu
Przemysłowego i zakłada stworzenie makiet z użyciem klocków
LEGO, na których przedstawiony zostanie COP XXI wieku - czyli jak
w dzisiejszych czasach mogłyby wyglądać obiekty, technologie
nowoczesnego Okręgu Przemysłowego.
Jest to konkurs familijny, co oznacza, że makiety mogą tworzyć
całe rodziny.
III. Warunki uczestnictwa
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
(klasy 0 – VI) i przedszkoli w wieku 5 – 13 lat z terenu Miasta
Stalowej Woli i okolic.
Konkurs trwa od 03.04.2017 do 16.05.2017 .
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
30.04.2017 odbędą się obrady Jury, które wyłonią zwycięzców
konkursu.

IV. TERMINARZ
Ogłoszenie konkursu: 3 kwietnia 2017 r.
Składanie prac: od 24 do 28 kwietnia 2017 r. w godz. 15.00-18.00
Termin składania prac upływa 28 kwietnia 2017 r. o godzinie 18:00

Miejsce składania prac: CAMPUS Naukowy Zawrót Głowy w Stalowej
Woli, ul. Popiełuszki 23.
Obrady jury odbędą się 29 kwietnia 2017 r. o godz. 10:30.
Wyniki będą dostępne od 1 maja 2017r. na FB, stronie internetowej
NZG oraz w CAMPUSIE.
Termin odbioru pracy – od 16 do 18.05.2017 w godzinach 15.0018.00.
V. FORMA SKŁADANIA PRAC
Prace składane na konkurs muszą być dostarczone do lokalu
Naukowego Zawrotu Głowy w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki 23
gdzie zostaną podpisane i odpowiednio oznaczone.
Praca może mieć maksymalne wymiary 80x100 cm.
VI. NAGRODA
Jury wyłoni trzy najlepsze prace oraz 3 wyróżnienia.
I Miejsce – bon na klocki LEGO o wartości 1000zł
II Miejsce – bon na klocki LEGO o wartości 700zł
III Miejsce – bon na klocki LEGO o wartości 500zł
3 wyróżnienia - bon na klocki LEGO o wartości 200zł
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom zaświadczający o udziale
w projekcie.
Otrzymane bony są do zrealizowania w CAMPUSIE Naukowego
Zawrotu Głowy, Stalowa Wola, ul. Popiełuszki 23
VII. PRAWA AUTORSKIE
Organizator ma prawo do bezpłatnej prezentacji wszystkich prac.
Organizatorowi konkursu przysługuje prawo do bezpłatnego
korzystania z wszystkich otrzymanych prac konkursowych
na następujących polach eksploatacji:
a)
zwielokrotniania
poprzez
fotografowanie,
drukowanie,
wykonywanie odbitek, przy użyciu nośników cyfrowych, technik
video, techniką komputerową lub przy pomocy rzutnika,

b) publicznego udostępniania, tj. rozpowszechniania w szczególności
na ogólnodostępnej wystawie, dla celów promocyjnych organizatora
konkursu oraz w środkach masowego
przekazu, a także wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania
za pomocą sieci multimedialnej, Internetu.
Organizator ma obowiązek podczas wyżej wymienionych form
prezentacji i udostępniania podpisywać autorów prezentowanych
prac.
VIII. Kontakt
Osoba do kontaktu – w przypadku pytań odnośnie konkursu:
Piotr Jaźwiński tel. 669 111 729, Monika Pączek tel. 690 022 303.
IX. Skład Jury
Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
oraz przedstawiciele:
Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli
Wydziału Rewitalizacji
X. Rozstrzygnięcie konkursu
Jury wybierze najciekawszą pracę spośród szkół biorących udział
w konkursie, ilustrującą najlepiej temat przewodni „COP XXI wieku obiekty technologie”. Kryteria oceny: wygląd zewnętrzny, estetyka,
kreatywność, pomysłowość, zgodność z tematem.
XI. Ogłoszenie wyników konkursu
Wyniki konkursu będą dostępne 1 maja 2017 roku na FB, stronie
internetowej NZG oraz w CAMPUSIE. Wręczenie nagród odbędzie się
3 maja 2017 roku w Alejce Inicjatyw Pozytywnie Zakręconych o
godzinie 14.00 na scenie przy fontannie obok MDK w Stalowej Woli.
XII. Uwagi dodatkowe
Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne od werdyktu nie przysługuje
odwołanie.
Organizator ma prawo do zmiany regulaminu.
Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga
Organizator. Dane osobowe wykorzystane są wyłącznie na cele
konkursowe.

