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REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z
TERENU MIASTA CZĘSTOCHOWY i okolic
„Ja i moja ulubiona bajka”

§ 1.
Organizator Konkursu
Organizatorem konkursu jest Telsat.tv Sp. z o.o., z siedzibą w Częstochowie (42-202), ul. Wilsona
10/12 lok. 56B wpisaną do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000619151, NIP 949-220-87-96, REGON 364598188
§ 2.
Tematyka Konkursu
1.
Zadaniem konkursowym jest stworzenie obrazu plastycznego o temacie: „Ja i moja ulubiona
bajka” przedstawiającego ulubioną bajkę z telewizji.
2.

Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.
§ 3.
Cele Konkursu

1.
Konkurs skierowany jest do dzieci, a także pośrednio do ich opiekunów – poprzez udział w
Konkursie, tym samym pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci.
§ 4 Adresaci Konkursu
1.
Konkurs ma charakter międzyszkolny i skierowany jest do uczniów szkół z terenu
miasta Częstochowy i okolic.
Prace można zgłaszać w dwóch odrębnych kategoriach:

2.
a)

kategoria plastyczna – skierowana do uczniów przedszkoli i szkół podstawowych;
W kategorii plastycznej prace ocenianie będą w trzech grupach wiekowych:

3.
a)

grupa wiekowa 3 - 6 lat

b)

grupa wiekowa 7 - 9 lat;

c)

grupa wiekowa 10 – 13;
§ 5 Zasady szczegółowe dla kategorii plastycznej

1.

Temat prac konkursowych: ”Ja i moja ulubiona bajka”.

2.

Interpretacja tematu jest dowolna.

3.

W kategorii plastycznej prace ocenianie będą w trzech grupach wiekowych:

4.

a)

grupa wiekowa 3 - 6 lat

b)

grupa wiekowa 7 - 9 lat;

c)

grupa wiekowa 10 – 13;

Szczegółowe wymogi dotyczące prac:
a)
format prac A4 (maksymalnie 1 strona);
b)
technika wykonania: dowolna forma płaska np. rysunek, malarstwo, kolaż,
grafika, komiks;

Telsat.tv Sp. z o.o. , 42-202 Częstochowa ul. Wilsona 10/12 lok. 56B /REGON: 364598188, NIP: 9492208796
tel.: 34 324 32 10/ 603 877 776 e-mail: biuro@telsat.tv
Sąd Rejonowy Częstochowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000619151
Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 ZŁ

`
c)
dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze; nie będą dopuszczane
prace na szkle; kompozycje przestrzenne, rzeźby czy prace z plasteliny;
d)
na odwrocie
szkoła/przedszkole;
e)

prace

należy

trwale

opisać

Imię

Nazwisko

wiek,

nadesłanych prac prosimy nie rolować, nie oprawiać, nie zaginać;
Warunki uczestnictwa

1.

Prace powinny być wykonane samodzielnie.

2. Na odwrocie prace należy trwale opisać Imię, Nazwisko wiek, szkoła/przedszkole;
3.
Do pracy należy dołączyć czytelnie wypełnioną kartę zgłoszeniową zał. 1 wraz z
załącznikami nr 2, 3, 4. Prace, do których nie będą dołączone wymagane dokumenty nie będą
brane pod uwagę.

4.

Udział w Konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

Prace konkursowe uczestników zgłaszają
przedstawiciele szkół, ldo których
uczęszczają uczestnicy lub bezpośrednio opiekunowie uczestników w biurze obsługi klienta
Telsat.tv

5.

6.

Jeden autor może wykonać maksymalnie jedną pracę.

7.

Placówka szkolna/przedszkolna może przesłać dowolną liczbę prac.
§ 8 Czas trwania Konkursu, sposób i miejsce nadsyłania prac

1.

Konkurs rozpoczyna się dnia 31.05.2017 r. i trwać będzie do 13.06.2017 r.

Pracę wykonaną zgodnie z regulaminem wraz z Kartą Uczestnictwa należy zostawić w
placówce przedszkolnej/szkolnej lub bezpośrednio w biurze obsługi klienta Wilsona 10/12 lok. 56b
w Częstochowie

2.

3.

Liczy się data wpływu pracy do Organizatora.

4. Dokumentacja pracy konkursowej powinna zawierać:
a)
uzupełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową tj. zał nr 1 oraz wypełnione i podpisane załączniki
nr 2, 3, 4 do regulaminu;
pracę plastyczną – podpisaną trwale na odwrocie Imieniem, Nazwiskiem, wiekiem.

b)

§ 9 Ocena i publikacja prac konkursowych
1.
Komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac w wymienionych kategoriach
przyznając nagrody.
2.
Wybrane prace mogą zastać zakwalifikowane do zaprezentowania w galerii na stronie
www.telsat.tv i fanpaga oraz wystawę zorganizowaną w siedzibie organizatora .
3.
Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Uczestnicy Konkursu nie mają wglądu
w poszczególne prace konkursowe.
4.

Kryteria brane pod uwagę podczas oceniania:
a)

zgodność nadesłanych prac z warunkami Konkursu, tematyka i celem Konkursu;

b)

estetyka i technika prac plastycznych;

c)

oryginalność, twórcze podejście do tematu.
§ 10 Nagrody

1. Nagrodami dla laureatów w trzech kategoriach wiekowych są upominki i gadżety sfinansowane
przez Telsat.tv i nadawców TVP ABC, Minimini+ HD

Telsat.tv Sp. z o.o. , 42-202 Częstochowa ul. Wilsona 10/12 lok. 56B /REGON: 364598188, NIP: 9492208796
tel.: 34 324 32 10/ 603 877 776 e-mail: biuro@telsat.tv
Sąd Rejonowy Częstochowy XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000619151
Wysokość kapitału zakładowego 500 000,00 ZŁ

`
2. Dodatkowo prace konkursowe mogą zostać umieszczone na wystawie w siedzibie organizatora
lub na stronie wwww.telsat.tv. Jury zastrzega sobie prawo wyłonienia dodatkowych prac, które
uzyskają wyróżnienia.
3. O wynikach Konkursu szkoły zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
4. Rozdanie nagród będzie miało miejsce 19.06.2017 r w siedzibie organizatora - Biuro Obsługi
Klienta – Wilsona 10/12 lok. 56B w Częstochowie. W przypadku nieodebrania nagrody osobiście
w dniu wręczania nagród, nagrody mogą zostać przekazane współpracującym placówką i
dostarczone przez opiekuna.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez
wypłacania honorariów autorskich. Przesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
§ 11 Kontakty
Szczegółowe informacje nt. Konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 605 355 454, e-mail:
marketing@telsat.tv
§ 12 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a)

odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny;

b)

nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac;

c)

rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.

2.

Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

3.

Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
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