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REGULAMIN KONKURSU
1. Uczestnicy konkursu:
dzieci, młodzież ze wszystkich typów szkół i placówek oraz rodziny i dorośli.

2. Przedmiot konkursu:
Zadanie polega na wykonaniu według własnego pomysłu ZABAWKI
z dowolnych materiałów i z zastosowaniem różnorodnych technik
(z wyłączeniem artykułów spożywczych).

3. Warunki konkursu:
 Prace mogą być wykonywane indywidualnie i zbiorowo, pod kierunkiem
nauczycieli, instruktorów lub rodziców albo samodzielnie.
 Każda placówka może nadesłać maksymalnie 10 prac w każdej kategorii
(prosimy o przeprowadzenie wewnętrznych eliminacji i nadsyłanie tylko
najlepszych prac).
 Uczestnicy indywidualni mogą nadsyłać po jednej pracy z każdej kategorii.
 Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wraz z pracami
dokładnie wypełnionych kart uczestnictwa załączonych do regulaminu.
 Każda praca powinna być czytelnie opisana, drukowanymi literami: imię
i nazwisko, wiek, placówka, tytuł pracy; wyłącznie na firmowym kartoniku
konkursu „Moja zabawka”, przekazanym w materiałach konkursowych
i trwale przymocowanym do zabawki! Jest to warunek konieczny, aby
praca została oceniona przez komisję konkursową.
 Prace prosimy przesyłać do dnia 8 maja 2019 r na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota”
ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs Moja Zabawka”
 Prace nie będą zwracane – zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne
z przekazaniem wszelkich praw do niej organizatorowi.
 Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie: (+48 22 8222895 – sekretariat MDK) lub pocztą elektroniczną konkursy@mdkochota.edu.pl
 Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie
www.mdkochota.edu.pl

UWAGA!
Przypominamy, że zabawka, jako przedmiot użytkowy,
powinna być wykonana solidnie
oraz nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.

4. Kategorie konkursu:

 KATEGORIA PODSTAWOWA
W tej kategorii nadsyłać można zabawki z ich standardowym
przeznaczeniem– służące po prostu zabawie.

 ZABAWKA TERAPEUTYCZNA
Kategoria obejmuje zabawki, które mogą pomóc w radzeniu sobie
z problemami szkolnymi, domowymi, życiowymi, a także takie, które
pomogą dziecku niepełnosprawnemu lub choremu walczyć z własną
słabością czy cierpieniem. Do pracy należy koniecznie dołączyć dodatkowy
opis, w jakiej sytuacji i w jaki sposób zabawka może być użyta.

 KATEGORIA SPECJALNA:
„NIE-STRASZNY DWÓR czyli OSWAJAMY TRADYCJĘ”
W związku z ustanowieniem roku 2019 rokiem Stanisława Moniuszki, oraz
realizacją projektu edukacji kulturalnej „NIE-STRASZNY DWÓR czyli
OSWAJAMY TRADYCJĘ” zapraszamy do wykonania zabawki nawiązującej
do tradycji polskich – ludowych, historycznych, kulturowych. Zabawki z tej
kategorii powinny być opatrzone opisem informującym o źródłach
inspiracji.

5. Ocena prac
 Prace będą oceniane w kategoriach tematycznych z uwzględnieniem wieku
wykonawców.
 Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
 Poza wykonaniem i walorami artystycznymi oceniana będzie przede
wszystkim pomysłowość, samodzielność i oryginalność prac – zabawka
bezwzględnie musi być bezpieczna, nie powinna też kojarzyć się z
przemocą itp.
 Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni i wyróżnieni.
 Decyzja komisji jest ostateczna.

6. Finał konkursu odbędzie się 27 maja 2019 r o godz. 12.00
w Młodzieżowym Domu Kultury „Ochota”
 Laureaci pokrywają koszty przyjazdu we własnym zakresie.
 O szczegółach finału zaproszeni laureaci zostaną powiadomieni osobnym
pismem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!
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