REGULAMIN KONKURSU

ALE BOMBA!
Ubieramy zamkową choinkę!
Organizator: Muzeum Zamkowe w Malborku

§ 1 PRZEDMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej na choinkę znajdującą się na
placu przed bramą główną Muzeum Zamkowego w Malborku. Mogą to być bombki,
bomby, bombeczki, aniołki, łańcuchy i gwiazdeczki. Zapraszamy wszystkich uczniów do
ubrania choinki naprzeciwko bramy głównej Muzeum Zamkowego.
2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
3. Technika, użyte materiały i format pracy są dowolne – ogranicza Was wyłącznie
wyobraźnia!

§ 2 KATEGORIE WIEKOWE
I kategoria
–
II kategoria –
III kategoria –

szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły średnie

§ 3 NAGRODY
W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane 3 nagrody. Zwycięzca wygrywa nagrodę
dla całej swojej klasy lub grupy.
I nagroda
– Wędrówka tajnym szlakiem… – specjalna wizyta na zamku, w
czasie której zobaczycie zakamarki, których nie udostępniamy na co
dzień.
II nagroda
– Światło i Dźwięk – poznacie zamek w innym świetle.
III nagroda – Wizyta w Parku Machin Oblężniczych

§ 4 WARUNKI KONKURSU
1. Termin składania prac – do 5 grudnia 2011
2. Prace winny zostać złożone na adres:
Muzeum Zamkowe w Malborku,
Dział Promocji
ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork
z dopiskiem: Konkurs ALE BOMBA!
3. Wszystkie prace powinny mieć zawieszkę choinkową, do której należy przyczepić
karteczkę opatrzoną godłem twórcy. Do pracy musi być dołączona zaklejona
koperta opatrzona tym samym godłem w środku następujące informacje:
– imię i nazwisko autora
– wiek autora
– adres domowy, adres elektroniczny (jeśli uczestnik konkursu posiada)
– kategorię konkursową
– adres szkoły
– imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego
4. Na karteczce obok godła należy umieścić symbol kategorii wiekowej (I, II lub III)
5. Każdy autor może dostarczyć tylko jedną pracę.

§ 5 JURY I WYNIKI KONKURSU:
1. Jury konkursu powołuje Muzeum Zamkowe w Malborku.
2. W skład Jury wchodzą:
Rafał Mańkus – Wicedyrektor ds. Marketingu i Administracji
Jolanta Kacperska – Pracowania Plastyczna MZM
Ada Kamińska – Dział Promocji
3. Posiedzenie jury odbędzie się 7 grudnia 2011 roku.
4. Nagrody zostaną przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone ze sceny w czasie Najsmaczniejszego Jarmarku
Adwentowego w dn. 10 grudnia 2011 roku, o godzinie 15:00
6. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane do dnia 12 grudnia 2011 r. na
stronie internetowej Muzeum Zamkowego w Malborku - www.zamek.malbork.pl
Informacji udziela:
Muzeum Zamkowe w Malborku
Dział Promocji
tel. 55 647 09 96
email promocja@zamek.malbork.pl

Uczestnik akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie koniecznym do przeprowadzenia niniejszego Konkursu, ogłoszenia wyników (w
tym w sieci Internet) oraz przyznania nagród.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych, bez
wypłacania honorariów autorskich; przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

