Regulamin Konkursu:
Niniejszy regulamin dotyczy konkursu organizowanego przez Nordycką Unię Oświaty
Polonijnej. Regulamin ma charakter ogolny.
1. Postanowienia ogólne:
1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Urodziny Polski!”
1.2. Organizatorem Konkursu jest Nordycka Unia Oświaty Polonijnej
1.3. IPN
2. Warunki uczestnictwa w Konkursie
2.1. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo. Prace konkursowe
należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
2.2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
2.4. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie pracy
na stronie Unii Nordyckiej.
3. Prace konkursowe
3.1. Prace konkursowe powinny spelniac ogolnie przyjete zasady etyki spolecznej. Nie moga
zawierac przekazow wulgarnych, nienawisci, ksenofobii, rasizmu itd.
3.2. Forma prezentacji pracy konkursowej:
3.2.1. Dozwolone formy prac konkursowych:
- dowolna technika plastyczna (rysunek, plakat),
- film krótkometrażowy, prezentacja, album
3.2.2. Każdy autor (grupa autorów) może zgłosić tylko jedną pracę.
3.3. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora lub autorów. Należy
podać również adres do korespondencji e-mail.
3.4. Nadesłane prace staną się własnością organizatora konkursu. Oznacza, to, iz moga byc,
będą umieszczone na stronie Nordyckiej Unii Oświaty Polonijnej oraz organizcji członkowskich
bez zgody autora.
3.5. Prace konkursowe musza byc samodzielne. Przez samodzielnosc Komisja rozumie, iz nie
moga byc kopiami innych prac.
3.6. Miejsce i termin składania prac konkursowych:
3.6.1. Prace należy składać do dnia 15.10.2018 roku przesyłając je na niżej podany adres
email:
unia.nordycka@gmail.com
lub adres pocztowy:
Angelika Fiertek
Bjørnegrasvegen 14
4053 Ræge
Norge
3.4.2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

4. Komisja konkursowa
4.1. Do oceny prac konkursowych, czuwaniem na przebiegiem konkursu oraz
wylonienia zwyciezcow powolana jest Komisja Konkursowa
4.2. Komisja sklada sie maksymalnie z 7 osob, nie mniej niz 5. Komisja nie powinna
miec parzystej liczby czlonkow. Sklad komisja przedstawia sie nastepujaco Maria
Małaśnicka Miedzianogóra, Ewa Rybacka, Kazimiera Jakacka, Iwona Mazurek Anna
Kozar-Poikonen, Ewelina Ośmiałowska, Angelika Fiertek.
4.3. W przypadku rezygnacji czlonka Komisji, Komisja moze na jego miejsce powolac
nowa osobe.
4.4. Komisja wyloni ze swojego skladu. wiekszoscia glosow, Przedowniczacego Komisji.
Zadaniem Przedowniczacego Komisji bedzie czuwanie nad regulaminowym
przebiegiem oceniania oraz wylonienia zwyciezcow.
4.5. Wylanianie lauretow musi byc oparte na metodzie, co najmniej wiekszosciowej.
5. Kryteria oceny i ogł
ogłoszenie wynikó
wyników
5.1
Kryteria oceny
Regulamin przewiduje kolejne kryteria oceny
- zgodność z tematem konkursu
- zgodność z regulaminem konkursu, szczegolnie w odniesieniu do postanowień
zawartych w punkcie ppkt. 2.3 oraz 3.1.
- atrakcyjność i pomysłowość pracy
- walory artystyczne
- estetyka
5.2 Ogloszenie wynikow
5.2.1 Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 listopada 2018 roku na stronie Organizacji.
5.2.2 Decyzja Komisji jest ostateczna
6. Inne postanowienia
6.1 W przypadku kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, Komisja decyduje o
ewentaulnych kwestiach spornych głosowaniem większościowym.

