VII GDYŃSKI KONKURS
Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT
„GEOMETRYCZNA ILUSTRACJA GDYNI”
08.12.2017 r.

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
tel./fax: (58) 698 86 18, e-mail: biuro@mdk.gdynia.pl

2. CELE KONKURSU:






poszukiwanie nowych rozwiązań matematycznych,
pobudzanie dziecięcej wyobraźni oraz twórczej aktywności dzieci,
kształcenie umiejętności i kreatywności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej,
promocja placówki.

3. MIEJSCE I TERMIN:

Nadsyłanie prac do 1 grudnia 2017r. (UWAGA: nie decyduje data stempla pocztowego!)
na adres: Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
z dopiskiem ,,Geometryczna ilustracja Gdyni”
w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, gdyż organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za
uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
4. UCZESTNICY:

Na konkurs przyjmowane będą tylko indywidualne prace dzieci w kategoriach:
 4-5 lat
 6-7 lat
 8-9 lat
5. ZASADY UCZESTNICTWA:
 Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.


Praca konkursowa powinna być płaska i nie zawierać elementów sypkich. Technika
wykonania pracy jest dowolna. Do udziału w konkursie można zgłosić maksymalnie 10 prac
z jednej placówki.



Na spodzie pracy należy czytelnie nakleić kartę informacyjną z następującymi danymi autora:
imię, nazwisko, wiek, nazwę i adres placówki (telefon oraz e-mail), którą reprezentuje autor,
nazwisko nauczyciela – prowadzącego, pod którego kierunkiem praca została zrealizowana.
Do każdej pracy należy również załączyć opis miejsca znajdującego się w Gdyni, które

zilustrowało dziecko (opis wykonuje osoba dorosła). Do prac należy dołączyć wypełnioną
zbiorczą listę uczestnictwa.


Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.



Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna
interpretacja należy do komisji konkursowej.



Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażenie zgody na przetwarzanie przez
organizatora danych osobowych uczestników zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia
1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 33 poz. 883) o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą
ujawniane w toku konkursu i w związku z jego przebiegiem.



Prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane.

6. JURY
 Komisję konkursową powołuje organizator.
 W skład komisji wchodzą trzy osoby.
7. KRYTERIA OCENY

Komisja konkursowa oceniać będzie:
 Aspekt matematyczny,
 Estetykę i staranność wykonania,
 Oryginalność i pomysłowość.
8. WYNIKI I NAGRODY

Jury z pośród nadesłanych prac wybierze I, II i III miejsce oraz Wyróżnienia w każdej kategorii.
Wyniki konkursu i protokół jury będzie zamieszczony na stronie internetowej Młodzieżowego
Domu Kultury do dnia 22.12.2017 r.: www.mdk.gdynia.pl

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Zalewska

Koordynator Konkursu
mgr Agnieszka Karsznia

KARTA INFORMACYJNA
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………….……………………………….

WIEK UCZESTNIKA

………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………….……………………………….

NAZWĘ I ADRES PLACÓWKI

………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………….……………………………….

TELEFON ORAZ ADRES E-MAIL

………………………………………………………………………………….……………………………….………………………………………………………………………………….……………………………….

