
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

NA PLAKAT FILMOWY


Technika i styl wykonania dowolny, nawiązujący do ww. filmów
Termin nadsyłania prac: 31 listopada
Regulamin na stronach www.multikino.pl oraz www.wcdn.wroc.pl




Dodatkowe informacje o konkursie oraz rezerwacja biletów grupowych na filmy:

Multikino – Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śl. 2- 4, tel. 722 39 24
email: wroclawarkady@multikino.pl
Multikino – Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22, tel. 71 733 44 24
e-mail:wroclawpasaz@multikino.pl

Regulamin konkursu na plakat filmowy:


I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem konkursu są wrocławskie oddziały firmy Multikino S.A.: Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, Arkady Wrocławskie, ul. Powstańców Śl. 2-4, przy współpracy Towarzystwa Miłośników Wrocławia.
Konkurs jest konkursem jednoetapowym, otwartym. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji plakatu filmowego zainspirowanego filmami „Ratatuj” oraz „Gwiezdny pył”. 

II. CZAS TRWANIA 
	 Prace należy dostarczyć do 31 listopada 2007 r. 
	 Zgłoszenie prac następuje poprzez dostarczenie ich na adres jednego z wrocławskich oddziałów Multikina.
	Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 grudnia 2007 r. 
III.  ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
Projekt graficzny plakatu może być złożony w formie szkiców, rysunków. Może być wykonany dowolną techniką, tradycyjną lub komputerową. Format plakatu – A3.

	Przy ocenie prac Komitet Konkursowy będzie kierował się:
- walorami artystycznymi projektu
- walorami ideowymi
- zgodnością z tematem
	Prace konkursowe powinny być odpowiednio opakowane i podpisane. Do prac należy dołączyć informacje – imię  i nazwisko, wiek, imię i nazwisko osoby prowadzącej, telefon kontaktowy, klasę i dokładny adres szkoły lub adres prywatny.
	Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę.
	Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.

Nadesłanie prac jest równoznaczne z użyczeniem praw autorskich organizatorowi.
Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
IV. Nagrody
Na każdym poziomie edukacji zostaną wyłonione i nagrodzone trzy najlepsze prace.
	Nagrodzone prace będą wyeksponowane w galerii TMW w kamieniczce „Małgosia”.
V. WYŁONIENIE LAUREATÓW I ODBIÓR NAGRÓD
	Nagrody zostaną przyznane Uczestnikom, którzy dostarczą w terminie projekt plakatu filmowego i spełnią warunki wynikające z pkt. III.
	O przyznaniu pierwszej nagrody Laureat zostanie powiadomiony telefonicznie, a o wyróżnieniach telefonicznie lub pisemnie. Informację można będzie uzyskać również w biurze Multikina.

Przyznawane w Konkursie Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim. 
VI. KOMISJA KONKURSOWA
	Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu. 
	Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:
a) czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu;
c) wyłonienie Laureatów Konkursu i przyznanie im nagród.

VII. Postanowienia końcowe
	Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby. 
	Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 
	Uczestnikowi, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru. 



