Tajemnice Mistrzejowic
Konkurs na plakat: Patroni naszych ulic i osiedli – Dzielnica XV Mistrzejowice
Regulamin:
1. Organizatorami konkursu są:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie oraz Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K.
Norwida w Krakowie. Konkurs organizowany jest w ramach projektu „Tajemnice Mistrzejowic”,
współfinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu
„Patriotyzm Jutra”.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Oddział Dzieje Nowej Huty, pod patronatem Rady Dzielnicy XV – Mistrzejowice.
2. Celem konkursu jest poznawanie historii, tradycji i współczesności dzielnicy, popularyzowanie
wydarzeń historycznych i kulturowych, sylwetek patronów ulic i osiedli w Dzielnicy
Mistrzejowice.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów i osób dorosłych.
4. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo.
5. Każdy uczestnik indywidualny lub grupa osób może przedstawić maksymalnie 3 prace
konkursowe.
6. Prace z prezentacją patrona ulicy bądź osiedla należy wykonać w formie plakatu A3 lub
większym.
7. Plakat powinien uwzględniać m.in.: informacje o patronie (osobie, nazwie ulicy bądź osiedla),
lokalizację w dzielnicy, miejsca charakterystyczne, miejsca o znaczeniu historycznym,
kulturowym bądź innym, ważnym dla mieszkańców znajdujące się na opracowywanym obszarze.
8. Prace należy dostarczyć do 28 października 2016 do godz. 15.00 do Klubu Kuźnia, os. Złotego
Wieku 14, 31-616 Kraków, z dopiskiem „Tajemnice Mistrzejowic – konkurs Patroni”
 osobiście (w godzinach pracy klubu)
lub
 drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).
9. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika lub grupy uczestników:
imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszeń grup szkolnych:
również imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres szkoły.

10. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.
11. Lista
nagrodzonych
zostanie
opublikowana
www.tajemnice_mistrzejowic.kuznia.edu.pl

na

stronie

internetowej:

12. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów
podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.
13. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie
się w Klubie Kuźnia, 8 XI 2016r. o godz. 17.30.
14. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac, które wpłynęły na konkurs.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udzielają:
Katarzyna Kosowska
tel. 12 648 08 86
e-mail: k.kosowska@kuznia.edu.pl
Joanna Kornas-Chmielarz
tel. 12 648 08 86
j.kornas@kuznia.edu.pl

