
Regulamin Konkursu Artystycznego na stworzenie projektu gry planszowej
wraz z instrukcją.

§ 1

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest  stowarzyszenie  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  zwane
dalej  „TPD” z  siedzibą w Warszawie  (00-325)  przy  ul.  Krakowskie  Przedmieście 6,
wpisane  pod  nr  KRS  0000114345  do  Rejestru  Stowarzyszeń,  Innych  Organizacji
Społecznych  i  Zawodowych  Fundacji  Oraz  Samodzielnych  Publicznych  Zakładów
Opieki  Zdrowotnej  prowadzonego  przez  Sad  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego.

§ 2

Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  bycie  podopiecznym  placówki  TPD
(środowiskowego ogniska wychowawczego lub świetlicy) w wieku 10-15 lat 

2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką przy użyciu dowolnych materiałów.

3. Każdy z uczestników może stworzyć tylko jedną pracę konkursową.

4. Uczestnik może korzystać z pomocy Rodziny.

5. Praca powinna zostać opisana wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko autora:
Wiek:
Tytuł gry:

Instrukcja do gry w formie pytań wg nw. schematu:

P: "Jaki jest cel gry?"

O: "Chodzi o to żeby wygrać"

P: "W jaki sposób się wygrywa?"

O: "Wygrywa ten gracz, który na końcu ma najwięcej punktów zwycięstwa"

P: "Skąd wiemy kiedy gra się kończy?"

O: "Gra kończy się po ……. turach"

P: "W jaki sposób zdobywa się punkty zwycięstwa?"

O: "Punkty zwycięstwa zdobywa się ……………………."

P: "W jaki sposób możemy wykonać czynność istotną w grze (przykład czynności np. budowa
zamku czy zabicie smoka)?"

O: "Czynność wykonujemy poprzez …………….." itp.



6. Zgłoszenie  pracy  następuje  poprzez  złożenie  poprawnie  wypełnionego Formularza
Zgłoszeniowego, co jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją
treści  Regulaminu  i  wyrażeniem  chęci  udziału  w  Konkursie przez  przedstawiciela
ustawowego Uczestnika. (Obydwa dokumenty muszą być wydrukowane, wypełnione
i podpisane,  a następnie skan lub fotografia  przesłane wraz ze zgłoszeniem pracy
konkursowej).

7. Przesłanie  zdjęcia  rozłożonej  gry  planszowej  na  adres  poczty  elektronicznej  
tpd-zg@tpdzg.org.pl oraz  instrukcji  do  gry  wg  schematu  podanego  w  pkt.  5  jest
równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

§ 3

Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w terminie od 2.04.2020 r. do 30.04.2020 r.

2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.

3. Jury  pod  uwagę  weźmie:  umiejętność  doboru  tematu  pracy,  jakość  wykonania,
oryginalność.

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 4

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 15 maja 2020 r.

§ 5

Nagrody

1. W  puli  nagród  przewidzianych  w  Konkursie  są  łącznie  3  (trzy) nagrody  główne  
w postaci:

a) ZWYCIĘZCA 1 miejsce LAPTOP 

b) ZWYCIĘZCA 2 miejsce SMARTFON 

c) ZWYCIĘZCA 3 miejsce SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 

d) OSOBA WYRÓŻNIONA miejsca od 4 do 13 GRA PLANSZOWA (Był sobie człowiek
Historia Polski)

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu. 

2. Załączniki do Regulaminu stanowią:

a) Zał. 1 Postanowienia szczegółowe.

b) Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy oraz zgoda przedstawiciela ustawowego.

c) Zał. 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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