REGULAMIN
III WYSTAWY MODELI REDUKCYJNYCH
PATRONAT HONOROWY:


Prezydent Miasta Chorzów



Górnośląski Związek Metropolitalny

ORGANIZATORZY:


Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie



Sklep modelarski „Mój świat modeli.pl”

PATRONAT MEDIALNY:
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portal „chorzowianin.pl”

CELE:
Popularyzowanie modelarstwa wśród dzieci i młodzieży.
Zachęcanie do aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
Rozpowszechnienie zainteresowania nauką, techniką i historią.
Rozwijanie talentów.
Promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wystawa jest połączona z konkursem.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat zainteresowanych tworzeniem modeli
i dioram z miast wchodzących w skład Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (czyli z Chorzowa, Gliwic,
Zabrza, Bytomia, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Katowic, Tychów,
Mysłowic, Jaworzna, Sosnowca i Dąbrowy Górniczej)
W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej.
Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Indywidualne sprawy należy uzgadniać
z organizatorem drogą mailową s.grzesik@mdkchorzow.pl
Do konkursu i wystawy przyjmowane będą modele dostarczone do Młodzieżowego Domu Kultury w Chorzowie
(ul. Lompy 13) w dniu 22 listopada 2014 r. (sobota) w godz.9.00-10.00.
Uczestnik wystawy może zgłosić maksymalnie 10 modeli.
Nieczytelne lub niekompletne zgłoszenie może skutkować odmową przyjęcia modelu.
Uczestnictwo w wystawie jest nieodpłatne.
Uczestnicy mogą zgłaszać modele do konkursu oraz do wystawy pozakonkursowej.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Organizatorzy powołują jury m.in. z instruktorów i uczniów biorących udział w wystawie.
W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej grupie wiekowej, sędziowie mają prawo łączenia grup
wiekowych.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu
TERMINY:
Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia (załączonej do regulaminu)
w nieprzekraczalnym terminie do 13 listopada 2014 r. na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Lompy
13, 41 – 500 Chorzów; Tel./fax: (032) 2413-180; e-mail: s.grzesik@mdkchorzow.pl, lub umieszczenie w skrytce
Młodzieżowego Domu Kultury w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.
Termin wystawy: 22 listopada 2014r.
9.00-10.00 – przyjmowanie modeli
10.00-14.00 – wystawa modeli
12.00 – ocena modeli
13.30 – ogłoszenie wyników
14.00-14.30 – wydawanie modeli
NAGRODY:
Przewidujemy wyróżnienia w każdej grupie wiekowej:
a) uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
b) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych,
c) uczniowie klas 1-3 gimnazjum
d) uczniowie klas 1-4 szkół ponadgimnazjalnych
Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska. Oceniana będzie m.in.
staranność, pomysłowość wykonania modeli i dioram.
Decyzja komisji sędziowskiej jest ostateczna i niepodważalna.
UWAGI KOŃCOWE:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego fotografowania i filmowania wystawionych eksponatów.
Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz na Uò•ñS`”`

