Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konkursie plastycznym

„Mój wymarzony ROBOT”
Jak wygląda Wasz wymarzony robot? Jak rozwój technologii może pomóc w życiu
codziennym? O tym wszytstkim opowiedzą nam Wasze prace, na które czekamy do
22 kwietnia 2017 roku.

REGULAMIN
I Organizator:
NeoRobots sp.z o.o.
II Cele konkursu:
- propagowanie zagadnień związanych z robotyką i technologią
- rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka, umiejętności przekazywania swoich
wrażeń i emocji za pomocą środków plastycznych;
III Zasady uczestnictwa:
1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-10 lat z Poznania i okolic.
2. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę plastyczną w formacie A4 lub A3.
3. Do konkursu dopuszcza się wszelkie formy plastyczne płaskie.
4. Preferowane techniki plastyczne to: rysunek, malarstwo, kolarz ( kredki, farby
plakatowe, akwarele, farby olejne, pastele sucha i olejna, wycinanki, wyklejanki)
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora:



IMIĘ
WIEK

6. Prosimy również o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
7. Do każdej pracy należy także dołączyć osobną kartkę – FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY, który można pobrać na naszej stronie: www.neorobotyka.pl,
lub napisać własnoręcznie. W formularzu należy zawrzeć :







Imię i nazwisko uczestknika
Wiek
Imię i nazwisko opiekuna
Adres
Numer kontaktowy
e-mail

PRACE NALEŻY NADSYŁAĆ NA ADRES:
NeoRobots sp. z o.o.
Ul. Meissnera 2/u2
60-408 Poznań
Z dopiskiem: KONKURS PLASTYCZNY „Mój wymarzony robot”.
W TERMINIE DO DNIA 22 kwietnia 2017 roku
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować za pomocą poczty
e-mail: kontakt@neorobots.pl, lub telefonicznie: 501-288-878

IV Ocena prac:
Oceny dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa.
V. Nagrody:
1. Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac
nagrody rzeczowe,dyplomy pamiątkowe oraz wyróżnienia.
- I miejsce: LEGO Robot Odkrywca, zestaw 3 w 1
- II miejsce: Voucher na indywidualne Warsztaty z Robotyki
- III miejsce: Voucher na grupowe Warsztaty z Robotyki
2. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną powiadomieni telefonicznie lub
mailowo o wynikach konkursu.
3. Termin wręczenia nagród: 9 maja 2017 roku.
4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.neorobotyka.pl
24 kwietnia 2017 roku.
VI. UWAGI KOŃCOWE:
1. Koszt przesyłki pokrywa uczestnik.
2. Prace nie zostaną zwrócone, mogą być przez organizatorów popularyzowane w
katalogach lub eksponowane na innych wystawach.
3. O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach powiadomi odrębnym pismem,
telefonicznie lub mailowo.
4. Koszt przyjazdu po odbiór nagród i wyróżnień pokrywa uczestnik.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r., Nr 24, poz. 83)
oraz publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora
w Internecie.
6. Nadesłanie prac na konkurs jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na
powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

