
REGULAMIN KONKURSU
Zaprojektuj logo jubileuszowe na 65-lecie Pałacu Młodzieży w Warszawie!

1.Cele konkursu:
- prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej,
- zaprojektowanie logo jubileuszowego na 65-lecie Pałacu Młodzieży w Warszawie, 
- zainteresowanie historią, działalnością i organizacją związaną z Pałacem Młodzieży w Warszawie,
- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, 

2.Organizator konkursu
Pałac Młodzieży w Warszawie – Komisja Rady Pedagogicznej na Jubileusz 65-lecia PM

3.Terminy i miejsce:
Ogłoszenie konkursu:15.05.2019
Składanie prac: do 19.06.2019
Ogłoszenie zwycięzców: wrzesień 2019
Wystawa wybranych prac na terenie PM w Warszawie.

4. Udział w konkursie
- Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-19 lat, którzy uczęszczają na zajęcia Pałacu 
Młodzieży w Warszawie.
- Uczestnik do konkursu może przygotować kilka prac.

Prace  prosimy dostarczać:
Pałac Młodzieży w Warszawie
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
Sala 304 – instruktorka Anna Hlebowicz lub sala 309 instruktorka Saida Siczek

5.Technika i format,kryteria
- Tematyką prac jest logo związane z historią, działalnością i organizacją Pałacu Młodzieży w Warszawie. 
- Prace płaskie nie powinny przekraczać formatu 30x30cm
- Technika pracy: rysunek, malarstwo, wydruk komputerowy, collage, batik, haft.

-Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację według wzoru:
a/ imię i nazwisko uczestnika
b/ wiek uczestnika
c/ imię i nazwisko instruktora PM – opiekuna pracy
d/ adres, telefon uczestnika
e/ e-mail uczestnika do kontaktu

6.Jury:
Jury składa się z minimum 3 nauczycieli Rady Pedagogicznej Pałacu Młodzieży wyznaczonych przez komisję 
Jubileuszową po konsultacji z Dyrektorem Pałacu Młodzieży.

7.Nagrody:
I Nagroda, 5 wyróżnień oraz dyplomy okolicznościowe dla wszystkich uczestników ufundowane zostaną przez 
Radę Rodziców Pałacu Młodzieży w formie rzeczowej.

8.Inne:
- Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Pałacu Młodzieży u instruktorki Anny Hlebowicz w sali 
304 oraz instruktorki Saidy Siczek w sali 309.
- Prace oddane na konkurs przechodzą na własność Pałacu Młodzieży w Warszawie, na wolnej licencji CC-BY z 
podaniem autorstwa. 
- Laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o wynikach konkursu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość zmian terminów wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenia wyników 
konkursu.
- Komisja zastrzega, że w przypadku nieprzyznania I miejsca, może przyznać równorzędne wyróżnienia.
Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość dostosowania projektu do potrzeb wydruku na materiałach 
reklamowych PM w Warszawie.

Udział w konkursie jest dobrowolny i równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
Dane osobowe uczestników konkursu podane w zgłoszeniu będą przetwarzane w celach organizacyjnych i promo-
cyjnych konkursu od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO


