Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym
„Witamy nowe tramwaj!”

1. Organizatorem konkursu jest przedsiębiorstwo Wrocławski Teatr Młodych.
2. Konkurs rozpoczyna się 13.04.2018 r. i trwać będzie do 30.04.2018 r.
3. Temat prac konkursowych brzmi: „Witamy nowe tramwaje!”
4. W konkursie mogą brać udział dzieci od 5 do 6 lat z wrocławskich przedszkoli publicznych, zwanych
dalej „placówki”, których rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na udział w konkursie na
warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Cele konkursu:
1. Wprowadzenie dzieci w tematykę komunikacji miejskiej.
2. Konkurs jest jednym z elementów projektu organizowanego przez Wrocławski Teatr Młodych oraz
MPK sp. z o.o. mającego na celu kształtowanie prawidłowych postaw i nawyków związanych
z korzystaniem z komunikacji miejskiej wśród dzieci przedszkolnych. Szczególny nacisk położony
zostanie na kwestie bezpieczeństwa w tramwaju, poprawnego zachowania i korzyści płynących
z korzystania z komunikacji miejskiej
3. Poznanie wyobrażeń dzieci o komunikacji miejskiej.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną. Technika wykonania: rysunek.
2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod
kierunkiem nauczyciela lub rodzica.
3. Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
4. Każda placówka może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 2 prace.
5. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora konkursu.
6. Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, nazwa i dokładny
adres placówki, telefon kontaktowy nauczyciela.

7. Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2018 na adres:
MPK Sp. z o.o. „Biuro Promocji” ul. Bolesława Prusa 75-79, 50-316 Wrocław, pok. nr 13
z dopiskiem „konkurs plastyczny”.

8. Dyplomy i nagrody zostaną przekazane i zrealizowane w terminie do 30.05.2018 r.
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.
10. Przedszkola - laureaci zostaną zawiadomione o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach.
11. Koordynatorzy konkursu: Aneta Kala-Masłowiec tel. 535 235 399 i Marta Koła, tel. 728 822 669,
Wrocławski Teatr Młodych

Wyniki konkursu i nagrody:
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac 13 laureatów
konkursu (13 placówek).
2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysł, walory artystyczne.
3. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Młodych
www.teatrmlodych.pl oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.
www.mpk.wroc.pl. do 9.05.2018 r.
4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy, a placówki , których podopieczni zostaną
nagrodzeni otrzymają nagrodę w postaci nieodpłatnej organizacji spektaklu teatralnego pt. „Wesoły
tramwaj” na terenie wygranych placówek (1 spektakl w 1 placówce). Spektakl przeznaczony jest dla
grupy max. 75 dzieci.
5. Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie.
6. Przesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych dziecka dla celów organizacji konkursu oraz z wyrażeniem zgody na nieodpłatne
wykorzystanie praz na stronie internetowej Wrocławskiego Teatru Młodych www.teatrmlodych.pl
oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. www.mpk.wroc.pl. oraz przez
Organizatora konkursu i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w prasie, katalogach,
informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępnione
podmiotom trzecim.
8. Organizatorzy nabywają autorskie prawa majątkowe do korzystania z prac zgłoszonych do
konkursu przez uczestników konkursu w zakresie pól eksploatacji znanych w dniu zakończenia
konkursu, w szczególności w zakresie:
a) rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – przez publiczne wystawienie,
wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym,
b) prawa obrotu (rozporządzania) w kraju i za granicą, w szczególności dalszego obrotu i
rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do całości lub części prac,

c) wprowadzania do pamięci komputerów, do
porozumiewania się), w tym w szczególności Internetu,

sieci

multimedialnych

(bezpośredniego

d) wykorzystania fragmentów lub całych prac do celów promocyjnych i reklamy w szczególności na
stronach internetowych oraz wszelkich materiałach reklamowo-promocyjnych,
9. Fundatorem nagród jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.

