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KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

REGULAMIN 
 

I. Organizatorzy : 

Młodzieżowy Dom Kultury w Przemyślu, 

Urząd Miasta Przemyśla, 

Urząd Miasta Przeworska, 

Sportowo – Kulturalny Klub Szachowy w Przemyślu. 

II. Cele konkursu : 
Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat wartości jakie niesie nauka gry w szachy. 

Rozwijanie wrażliwości plastycznej i zdolności artystycznych uczniów i wychowanków. 

Wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów. 

III. Tematyka: 
Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej nauką gry w szachy. 

Źródłem informacji dla nauczycieli i uczniów – autorów prac mogą być dane zawarte na stronie internetowej 

poświęconej idei wprowadzania szachów do szkół: 

www.szachydoszkol.pl 

IV.   Warunki uczestnictwa: 

 
FORMAT    A4 lub A3 dla prac płaskich 

                30 cm x 30 cm x 30 cm dla prac przestrzennych 

 

TECHNIKA WYKONANIA PRAC  

dowolna 

 

WIEK UCZESTNIKÓW 

          dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat 

 

PRACE BĘDĄ OCENIANE W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH: 

 

I  5 – 7 lat 

II  8 – 12 lat 

III  13 – 16 lat 

IV  młodzież ponadgimnazjalna 

 Komisja konkursowa zwracać będzie w szczególności uwagę na pomysłowość, oryginalność i samodzielność 

wykonanej pracy. 

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC 

 

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 8 stycznia 2010 roku na adres: 

 

Młodzieżowy Dom Kultury 

ul. Św. Józefa 6 

37-700 Przemyśl 

 
z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Szachy do Szkół” 

 

Każda praca powinna być oznaczona na odwrocie metryczką zawierającą: 

 

 imię i nazwisko autora pracy 

 wiek oraz klasa 

 adres placówki 

 imię i nazwisko nauczyciela/instruktora 

 tel. kontaktowy, adres e-mail 

 

NAGRODY ZOSTANĄ ROZESŁANE DROGĄ POCZTOWĄ 
V. Postanowienia końcowe: 

 
Prace niezgodne z regulaminem zniszczone w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia nie będą oceniane. 

Nadesłane prace na konkurs stanowią własność organizatora i nie będą zwracane. 

Organizator informuje, że nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem 

praw autorskich na organizatora oraz oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez Uczestnika 

Konkursu i jednocześnie wyrażenie zgody na publikację pracy podpisanej imieniem i nazwiskiem zgodnie  

z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. 

http://www.szachydoszkol.pl/

