Regulamin Maratonu Kulturalnego
ORGANIZATOR
1. Organizatorem Maratonu Kulturalnego, zwanego dalej Maratonem, jest Fabryka Sztuk przy
ul. 30 Stycznia 4 w Tczewie.
CELE
1. Upowszechnianie kultury.
2. Kształtowanie kompetencji kulturalnych uczniów.
3. Rozbudzanie kreatywności i myślenia twórczego.
4. Kształcenie umiejętności pracy w grupie.
UCZESTNICY
1. W konkursie może brać udział jedna grupa (klasa IV lub V) wytypowana z każdej szkoły
podstawowej z siedzibą w Tczewie, zwana dalej Uczestnikiem.
ETAPY
Termin nadsyłania zgłoszeń:

do 13.11.2017 r. – decydująca jest data wpływu do
Organizatora

Terminy spotkań:

od 15.11 do 13.12.2017 r. (dokładna data spotkania ustalana
indywidualnie z koordynatorem)

Rozstrzygnięcie Maratonu:

20.12.2017 r.
PRZEDMIOT

1. Maraton składa się z dwóch spotkań w Fabryce Sztuk oraz jednego zadania, które może być
zrealizowane w szkole.
2. W ramach każdego spotkania zostaje przeprowadzona część teoretyczna (np. zwiedzenie
wystawy z przewodnikiem) oraz praktyczna (np. rozwiązanie quizu, wykonanie ćwiczenia
plastycznego).
3. Za wykonanie jednego ćwiczenia (podczas jednego spotkania), w którym oceniana będzie
jakość pracy, można uzyskać maks. 10 punktów.
4. Suma punktów możliwych do zdobycia w Maratonie przez jednego Uczestnika wynosi 30.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Przedstawiciel szkoły zgłasza do udziału jedną klasę wraz z Opiekunem (nauczycielem,
wychowawcą) poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia i dostarczenia go do
Organizatora (osobiście lub w formie zeskanowanej e-mailem).
2. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 13 listopada 2017 r. – decyduje data wpływu do
Organizatora.
3. Uczestnik bierze udział we wszystkich zajęciach zaproponowanych w ramach Maratonu:
 pierwsze spotkanie dotyczy wystawy malarstwa, ul. 30 Stycznia 4,
 drugie spotkanie dotyczy historii siedziby Fabryki Sztuk, ul. 30 Stycznia 4,
 trzeci etap – to zadanie dla klasy (wykonanie i dostarczenie w formie elektronicznej
fotografii pod hasłem: „Z kulturą nam do twarzy”).
4. Jedna wizyta w Fabryce Sztuk trwa maks. 60 minut.
5. Rozstrzygnięcie Maratonu i publiczne podanie wyników nastąpi 20 grudnia 2017 r.
6. Uczestnicy Maratonu zostaną powiadomieni o wynikach i sposobie odbioru nagrody.
7. Wyniki Maratonu zostaną opublikowane na stronie internetowej Fabryki Sztuk
www.fabrykasztuk.tczew.pl oraz w lokalnych mediach.
8. Dostarczenie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika
z Regulaminem Maratonu i akceptowaniem jego postanowień.

NAGRODY
1. Nagrodą dla laureata jest zestaw powerbanków dla całej klasy.
2. Wszyscy Uczestnicy konkursu otrzymają dyplom i drobne niespodzianki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Regulamin Maratonu zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora.

2.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora Maratonu: Małgorzaty Kruk –
pracownika

Fabryki

Sztuk.

Nr

tel.:

607-471-550

lub

58 530

44

86

e-mail:

m.kruk@fabrykasztuk.tczew.pl. Adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, 2.
piętro, pokój nr 204.
3.

Załącznik do Regulaminu stanowi formularz zgłoszenia.

