REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO UTP
ORAZ BANKU PEKAO S.A.
„MOJE WYMARZONE FERIE ZIMOWE”

Cel konkursu:
- kształtowanie dziecięcej wyobraźni,
- pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników.
Organizator konkursu:
Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy wraz z Bankiem
Pekao S.A. w Bydgoszczy ul. Kwiatkowskiego 2.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs ma charakter zamknięty i mogą w nim wziąć udział wyłącznie słuchacze Uniwersytetu
Dziecięcego UTP.
2. Tematem prac w konkursie "MOJE WYMARZONE FERIE ZIMOWE" są zbliżające się ferie zimowe i
promocja aktywnego spędzania czasu wolnego.
3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką (malowanie,
rysowanie, wydzieranie, wycinanie itp.) na bloku technicznym w formacie A-3 lub A-4 (z wyłączeniem
plasteliny oraz materiałów sypkich).
4. Prace należy dostarczyć do dnia 03 marca 2017 roku do Działu Informacji i Promocji UTP, ul.
Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 115A.
5. Do pracy należy dołączyć dane autora:
- imię i nazwisko wykonawcy,
- wiek dziecka,
- rok studiów na UD
- imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego),
- telefon kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
6. Kryteria oceny stanowią:
- zgodność z tematem,
- oryginalny pomysł,

- staranność wykonania,
- wrażenie ogólne
- samodzielność wykonanej pracy.
7. Prace konkursowe będzie można podziwiać na wystawie zorganizowanej w trakcie marcowego
zjazdu Uniwersytetu Dziecięcego UTP (w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego). Zdjęcia prac biorących udział w konkursie zostaną umieszczone na stronie
internetowej Uniwersytetu Dziecięcego oraz na uczelnianym Facebooku.
8. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
9. Jury może zdecydować o innym podziale nagród.
10. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej UD UTP www.ud.utp.edu.pl.
12. Uczestnictwo dziecka w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu przez rodzica
(opiekuna prawnego) i jego zgodą na przetwarzanie danych osobowych dziecka dla potrzeb
konkursu.
13. Po zakończonej wystawie prace przekazane na konkurs będą zwracane autorom. Organizator
zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania zdjęć prac w prasie, katalogach, folderach i
innych wydawnictwach promujących konkurs, Uniwersytet Dziecięcy UTP oraz Uniwersytet
Technologiczno-Przyrodniczy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca wystawy, czasu jej trwania, oraz dnia
wręczenia nagród.

