Regulamin Konkursu Plastyczno-Poetyckiego
„Bitwa Warszawska. Do walczącego żołnierza… ”
ORGANIZATOR
Muzeum Okręgowe w Pile, Dział Edukacji i Promocji, ul. Browarna 7, 64-920 Piła
CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy wśród uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI na temat
historii Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
1. Poznanie wystawy czasowej „1920 Bitwa Warszawska” w Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica
w Pile. Zdjęcia oraz informacje o wystawie są dostępne na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeum.pila.pl (w zakładce GALERIA i AKTUALNOŚCI).
2. Wykonanie plakatu lub napisanie wiersza tematycznie zainspirowanych historią Bitwy Warszawskiej.
Plakaty i wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
3. Załączenie wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna „Karty Zgłoszenia”.
PLAKATY I WIERSZE oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
Kategoria I – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych
Kategoria II – uczniowie klas VII – VIII szkół podstawowych
TECHNIKA wykonanej pracy plastycznej jest dowolna. Rodzaj i budowa wiersza są dowolne.
Plakaty o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3.
Wiersze o maksymalnej objętości 1000 znaków ze spacjami, wydruk komputerowy (A4).
Zgłoszone prace i utwory winny zawierać na odwrocie czytelne informacje: nazwę Konkursu, pełne imię,
nazwisko i wiek autora pracy, tytuł , klasę, nazwę i adres szkoły oraz dane kontaktowe do opiekuna –
numer telefonu.
Plakaty i wiersze należy przesłać do 6 listopada (piątek) 2020 r. roku na adres:
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 7
64-920 Pila
Dodatkowe informacje: tel.: 67 211 07 89 lub e-mail: oswiata@muzeum.pila.pl
Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum:
www.muzeum.pila.pl 13 listopada do godz. 15.30. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach
zostaną przekazane telefonicznie i listownie. Nagrody i dyplomy dla laureatów Konkursu zostaną wręczone
w Muzeum Okręgowym w Pile 14 listopada 2020 r. (z zachowaniem zasad przebywania w Muzeum w czasie
epidemii COVID-19)
ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORA: plakaty oraz wiersze nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom
i przechodzą na własność organizatora. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego
reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach
promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile i Facebooku muzealnym).

