.

Śródmieście dba o tradycje
SZOPKA W MINIATURZE
KONKURS TWÓRCZY DLA RODZIN
REGULAMIN KONKURSU
I. ORGANIZATOR
1. Fundacja Belle Époque oraz Muzeum Domków dla Lalek w
Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901
Warszawa, konkursy@belleepoque.pl Koordynator konkursu: Zofia
Jusiak, tel. 517 49 00 47.
2. Honorowym patronem konkursu „Szopka w miniaturze” i wystawy
pokonkursowej jest Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy, Pan Piotr Kazimierczak.
3. Projekt współfinansuje m.st. Warszawa
II. ZAŁOŻENIA KONKURSU
1. Temat. Wykonana wspólnie przez rodzinę lub grupę znajomych,
przestrzenna praca plastyczna, przedstawiająca SZOPKĘ
BOśONARODZENIOWĄ.
Praca musi być wykonana przez co najmniej dwie osoby. Prace
indywidualne nie będą oceniane.
2. Technika. Dowolna trwała technika przestrzenna (praca moŜe
być wykonana w metalu, drewnie, słomie, filcu, szkle, papierze,
masach plastycznych, technikach własnych, mieszanych).
Wszystkie elementy pracy muszą być do niej zamocowane na
stałe. Organizatorzy nie gwarantują prawidłowego umieszczenia
elementów szopki, jeśli zostaną one oderwane/ uszkodzone
podczas transportu, lub będą przesłane luzem. Dopuszcza się
dołączenie do pracy zdjęcia lub rysunku instruktaŜowego
ukazującego sposób ustawienia i eksponowania szopki. Prace z
zamontowanymi własnymi źródłami zasilania, będą podlegały
ocenie, jednak organizatorzy nie gwarantują zgodnego z zamysłem
twórców działania i eksponowania takich prac. Dopuszcza się
uŜycie gotowych elementów w wyposaŜeniu lub konstrukcji szopki.
3. Format prac. ZałoŜeniem jest wykonanie pracy miniaturowej.
Szopka wraz ze wszystkimi elementami i postaciami, nie moŜe
przekraczać wymiarów: 12 x 12 x 12 cm (szerokość, wysokość,
głębokość). Prace przekraczające podane wymiary nie będą
oceniane.
4. Ilość prac. KaŜda grupa (rodzina) moŜe nadesłać dowolną ilość
prac. W przypadku nadsyłania zgłoszeń zbiorowych (np. przez
instytucje) dopuszcza się zgłoszenie prac róŜnych grup autorów w
jednej przesyłce z dołączoną listą zbiorczą.
5. Kategorie zgłoszeń:
Wszystkie prace będą oceniane w jednej kategorii, bez podziału na
techniki lub wiek wykonawców. Prace wykonane w technikach
rzadkich i trudnych w obróbce mogą otrzymać dodatkowe
wyróŜnienia od Jury.

6. Termin zgłoszeń upływa dnia 30 listopada 2016, decyduje data
dostarczenia pracy. Prace moŜna przynosić osobiście.
7. Opłata. Udział w konkursie jest bezpłatny.
8. Prace przesłane powinny być trwale i czytelnie podpisane:
- pełne imiona i nazwiska autorów pracy, ich wiek
- pełna nazwa i adres szkoły lub instytucji (opcja)
- imię i nazwisko, kontakt telefoniczny do osoby pełnoletniej
zgłaszającej (instruktora, opiekuna, rodzica)
Prosimy równieŜ o przesłanie na kartce krótkiej notki o rodzinie lub
grupie, która przysłała pracę – skąd pochodzi, o
zainteresowaniach, pomyśle na swoją pracę.
9. Pozostałe postanowienia. Prace nadesłane na konkurs stają
się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Muzeum
Domków dla Lalek w Warszawie. Uwaga – organizator nie zwraca
prac nadesłanych na konkurs. Organizator zastrzega sobie
moŜliwość publikacji nadesłanych prac w dowolnych formach i bez
ograniczeń terminowych, z moŜliwością podania imion i nazwisk
autorów prac. Prace nagrodzone i wyróŜnione w konkursie będą
prezentowane na pokonkursowej wystawie czasowej w Muzeum
Domków dla Lalek.
10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków
regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych
uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997, Dz.U. nr 133 poz.
833 z późn. zm.
11. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników
Fundacji Belle Époque, Muzeum Domków dla Lalek, fundatorów
nagród lub członków Jury.
III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
1. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatora. Wyniki
konkursu są niepodwaŜalne. Protokół z posiedzenia Jury zostanie
opublikowany na stronie internetowej Fundacji Belle Époque
www.BelleEpoque.pl i www.MuzeumDomkow.pl
2. Jury przyzna Grand Prix konkursu, trzy główne nagrody
regulaminowe, wyróŜnienia i nagrody specjalne. Organizatorzy
konkursu i Jury zastrzegają moŜliwość innego podziału nagród,
oraz utworzenia i przyznania nagród pozaregulaminowych.
3. Fundatorami nagród są FUNDACJA BELLE ÉPOQUE,
producent gier planszowych GRANNA, sklep internetowy z
wyposaŜeniem domków dla lalek DOMKOWA4.pl, INVICTA
KURSPRZEWODNICKI.PL
oraz
Restauracja
SPECJAŁY
REGIONALNE.
4. Nagrody regulaminowe to:
- Grand Prix - indywidualne nagrody rzeczowe dla grupy (rodziny)
laureatów, w tym wycieczka z przewodnikiem po Warszawie oraz
uroczysta kolacja w restauracji z niespodzianką.
- I, II i III miejsce - indywidualne nagrody rzeczowe dla grup
(rodzin) laureatów, w tym wycieczki z przewodnikiem po
Warszawie.
- WyróŜnienia i nagrody specjalne - indywidualne nagrody
rzeczowe dla laureatów oraz bezpłatne bilety do Muzeum Domków
dla Lalek w Warszawie.
5. Przyznane nagrody są imienne i nieprzechodnie.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
Fundacji Belle Époque www.BelleEpoque.pl do dnia 5 grudnia
2016. Ponadto laureaci konkursu zostaną poinformowani drogą
mailową lub telefonicznie przez organizatora o wynikach konkursu,
terminie odbioru nagród i wizycie w Muzeum.
7. Organizator nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów
podróŜy laureatom konkursu.
ZAPRASZAMY
PRAC!
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