Regulamin Konkursu Rodzinnego
„Nasze wielkanocne jajo – Wiosenne akcenty”
1. Organizator
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła, Dział Edukacji i Promocji
Tel.: 67 211-07-89
Współorganizator – sponsor nagród
Kino „Helios” Piła, Aleja Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła
2. Cel konkursu
- przybliżenie zwyczajów związanych z Wielkanocą,
- współpraca i integracja drużynowa,
- rozbudzanie zmysłu plastycznego,
- wymiana doświadczeń i nawiązanie znajomości,
- popularyzowanie Muzeum Okręgowego w Pile,
- współpraca z innymi jednostkami działającymi w sektorze kultury na terenie powiatu pilskiego
3. Warunki uczestnictwa w konkursie
- konkurs skierowany jest do rodzin z dziećmi z terenu powiatu pilskiego,
- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie projektu zdobienia jajka wielkanocnego na papierze
formatu A3,
- na kartce należy narysować wzór jajka (wzór można zaczerpnąć z załącznika), następnie z dostępnych
materiałów plastycznych ozdobić je zgodnie z tematem konkursu,
- tematem przewodnim jest Wielkanoc – dekoracja jaja powinna nawiązywać do zwyczajów związanych ze
świętami i/lub wiosną, która kojarzy się nam z przyrodą budzącą się do życia,
- gotową pracę należy sfotografować lub zeskanować i wysłać na adres e-mail: oswiata@muzeum.pila.pl
wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIA. Należy również zapoznać się z informacjami o zasadach
przetwarzania danych osobowych, które znajdują się w Karcie,
- zdjęcie powinno być wysłane w formacie .jpg max do 5 MB
4. Termin, miejsce i godziny
- termin wysłania prac do: 27.04.2020 r. (poniedziałek)
5. Wyniki konkursu
Ogłoszenie wyników zostanie zamieszczone na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.pila.pl
30.04. 2020 r. (piątek) do godz. 15.00. Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Prace będzie można
oglądać na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl oraz na Facebooku.
6. Nagrody
Fundatorami nagród dla laureatów są: Muzeum Okręgowe w Pile oraz Kino „Helios” Piła - bilety wstępu na
wybrany seans filmowy. Bilety będą mogły być zrealizowane w czasie, kiedy sytuacja w kraju związana
z epidemią unormuje się.
7. Uwagi dodatkowe
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie,
TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej
Muzeum Okręgowego w Pile).
Warunkiem odbycia się konkursu jest zgłoszenie przynajmniej 3 prac przez 3 różne rodziny.

