REGULAMIN Konkursu Plastycznego „Moje miasto Koszalin ”
 Organizatorem Konkursu jest MPS International Sp. z o.o. w Koszalinie ul. Bohaterów Warszawy 30
 Konkurs skierowany jest do dzieci z Koszalina i powiatu koszalińskiego w dwóch kategoriach
wiekowych:
1). dzieci do lat 6,
2). Dzieci od 7-10 roku życia.
 Przedmiotem Konkursu jest wykonanie prac plastycznych inspirowanych Koszalinem pod hasłem:
„Moje miasto Koszalin”.
Cele Konkursu:
- zachęcanie do rozwijania wyobraźni przez udział w konkursie,
- popularyzacja działań plastycznych i poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych,
- umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu,
- popularyzacja miasta Koszalin i wydarzeń z nim związanych wśród przedszkolaków i uczniów klas
młodszych szkół podstawowych
- wyłonienie Zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych:
1). Pierwsza kategoria wiekowa do 6 roku życia,
2). Druga kategoria wiekowa od 7 roku życia do 10 roku życia.
 Nagrodami w Konkursie są:
- bony podarunkowe do sklepu SMYK w kwotach 150 zł - za pierwsze miejsce, 100 zł – za drugie
miejsce i 50 zł – za trzecie miejsce
- linia dziecięca szwedzkich kosmetyków Vidi+ dla każdego Laureata
Nagrody przewidziane są dla obu grup wiekowych.
• Wszystkie prace uczestników konkursu będą nagrodzone upominkami. Organizator dopuszcza
możliwość organizacji wystawy pokonkursowej – zorganizowanej nie później niż do końca grudnia
2018 r.
 Ilość nagrodzonych prac zostanie ustalona przez Jury podczas obrad. Organizatorzy dopuszczają
możliwość wręczenia również wyróżnień oraz zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
 Uczestnicy konkursu samodzielnie wykonują 1 pracę w formacie bloku rysunkowego (A4)
wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie,
grafika itp.) Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych ani prac o innym formacie niż A4. Jurorzy
będą oceniać tylko prace indywidualne!!!
 Prace powinny być zaopatrzone w opis z tyłu każdej pracy zawierający: tytuł pracy, imię i nazwisko
uczestnika konkursu, wiek uczestnika konkursu, numer kontaktowy do opiekuna/rodzica, adres
zamieszkania wraz z kodem pocztowym.

 Do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych
dziecka i rozpowszechnianie pracy wykonanej na ten konkurs. (Wzór w załączniku nr 1).
 Prace należy dostarczyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs plastyczny MPS” w
nieprzekraczalnym terminie do 5 czerwca 2018 roku na adres: Dział Marketingu MPS International
Sp. z o.o., pok. 608 ul. Bohaterów Warszawy 30, 75-211 Koszalin (kontakt telefoniczny: 94 348 42 32,
kom. 608 313 775).
 Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. W przypadku prac wysyłanych pocztą muszą być
one dostarczone pod powyższy adres do dnia 5.06, bez względu na datę stempla pocztowego.
 Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję.
 Prace oceni Jury powołane przez Organizatora. Prace pozostają do dyspozycji organizatora do dnia
31.12.2018 r. Po tym terminie będą odsyłane do uczestników konkursu.
 Podsumowanie Konkursu i rozdanie nagród oraz upominków odbędzie się podczas wernisażu
wystawy Beaty Orlikowskiej 8.06.2018 roku o godz. 15.00 w Galerii MPS na parterze budynku MPS
International Sp. z o.o. przy ul. Bohaterów Warszawy 30 w Koszalinie.
 Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

