REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„NAMI katana – katana na FALI”
organizowanego przez
Fundację Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI

Cel Konkursu:
Przybliżenie kultury Japonii oraz japońskich sztuk walki uczniom szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadgimnazajalnych
Regulamin Konkursu:
§1
Organizator
Organizatorem Konkursu plastycznego jest Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI
ze wsparciem ESK Wrocław 2016 .
§2
Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik
graficznych i malarskich w formacie do A0. Prace nie mogą być przestrzenne.
3. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem własności egzemplarza
oraz udzieleniem organizatorowi prawa do wykorzystania tych prac jako utworów
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) w zakresie publicznego wystawienia oraz wykorzystania
w materiałach dokumentujących i promujących konkurs powielanych drukiem lub
udostępnianych w postaci elektronicznej np. w Internecie.
4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego
regulaminu.
§3
Termin i warunki dostarczenia prac

1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 21 września 2015
do Organizatora Konkursu, na adres:
Fundacja Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny: NAMI katana – katana na FALI”
2. Prace są zgłaszane do Konkursu indywidualnie. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać
imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, telefon i/lub adres e-mail
3. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data wpływu pracy).
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.
5. Prace nie będą odsyłane.
§4
Zasady przyznawania nagród
1. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu, czyli Fundację NAMI, do 26 września
wyłoni zwycięskie prace w trzech przedziałach wiekowych:
•

szkoły podstawowe – nauczanie początkowe,

•

szkoły podstawowe – klasy 4 do 6,

•

gimnazja i szkoły ponadgimanzjalne,

2. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze prace finałowe i przekaże
informacje o ich wyborze uczestnikom drogą telefoniczną lub przez e-mail wskazany na
odwrocie pracy.
3. Wszystkie prace finałowe zostaną nagrodzone.
4. W dniu 26.09.2015 Komisja wybierze minimum 9 prac – po 3 w każdej kategorii
wiekowej przyznając w każdej z nich nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie
miejsce.
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.
6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 26.09.2015 w czasie
ostatniego dnia festiwalu japońskich sztuk walki NAMI Budo Matsuri w holu zespołu
sportowego przy 3ZSO / IX LO przy ul. Piotra Skargi 29/31 we Wrocławiu w godzinach
18.00-20.00.
§5
Informacje o konkursie
Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu, 784 694 592 lub
pod adresem: kontakt@fundacja-nami.pl

