Regulamin konkursu wakacyjnego
„Jestem twórczy”
Organizator:
Rada Osiedla „Centrum” Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani" w Bydgoszczy
Cele konkursu
- rozwijanie twórczości
- pobudzanie wyobraźni, kreatywności oraz umiejętności manualnych i plastycznych
- rozwijanie umiejętności projektowania
- rozwijanie umiejętności prezentacji swoich pomysłów
Założenia i warunki udziału w konkursie
1. W konkursie może wziąć udział każdy, kto chce podzielić się swoimi pomysłami.
2. Każdy uczestnik lub grupa biorąca udział w konkursie może zgłosić tylko jedną pracę w
każdej z dwóch kategorii.
• Gra planszowa
• Puzzle
3. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne jak i grupy max 4 osobowe.
4. Prace powinny zawierać następujące elementy
• Gra planszowa: tematyka gry powinna być związana z naszym miastem, historią i
przyszłością naszych osiedli – zabudowania, tereny zielone, place zabaw, mała
architektura, nowe inwestycje, wydarzenia kulturalne itp. Gra powinna posiadać
planszę, pionki lub inne elementy do gry, opis reguł gry.
• Puzzle: projekt graficzny, podział puzzli na poszczególne elementy, określony
przedział wiekowy.
5. Do każdej pracy powinny być dołączone następujące dane uczestnika/ów konkursu
umieszczone na odwrocie: imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, numer telefonu oraz
karta zgłoszeniowa i oświadczenie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 31 sierpnia 2021 roku do Dom Kultury „Modraczek”
ul. Ogrody 15 lub Administracji Osiedli „Centrum”, „Na Skarpie”, „Na Wyżynach”.
7. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji jak i
wykorzystania zgłoszonej pracy w celach reklamowych.
Kryteria oceniania
1. Prace oceniać będzie powołana przez Organizatora komisja. Przy ocenie prac będą brane
pod uwagę: oryginalność, zgodność z wytycznymi dotyczącymi każdej kategorii, estetyka
oraz zaangażowanie w jej przygotowanie.
2. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu w każdej kategorii.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwracalna.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 września 2021 roku poprzez ogłoszenie laureatów i
wyeksponowanie zwycięskich prac na stronie internetowej
www.modraczek.smbudowlani.pl, www.smbudowlani.pl oraz na fanpage Domu Kultury
"Modraczek" i Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

