II KONKURS MODELARSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zasady konkursu

Organizatorem konkursu modelarskiego „Sztuka w przemyśle, przemysł w sztuce”, zwanego dalej „konkursem”
jest PGO S.A.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci pracowników:

•
•
•
•
•
•

PGO S.A. Pioma-Odlewnia, oddział w Piotrkowie Trybunalskim,
PGO S.A. Odlewnia Staliwa, oddział w Stalowej Woli,
PGO S.A. Kuźnia Glinik, oddział w Gorlicach,

PGO S.A., oddział Centrala Katowice,
Odlewni Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.
PGO Services Sp. z o.o.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat. Uczestnicy podzieleni są na cztery grupy
wiekowe. Każda z grup wiekowych posiada odrębne kategorie, w jakich może wykonać swoją pracę konkursową.

PRACE KONKURSOWE
Prace konkursowe to prace przestrzenne – modele. Mogą być wykonane z dowolnych materiałów i elementów,
o wymiarach maksymalnych 20 cm wysokości, 20 cm szerokości i 30 cm długości. Każda z prac konkursowych musi
być wykonana w jednej z poniższych kategorii, w zależności od wieku uczestnika. Wymagane jest aby każdy model
był umieszczony w tekturowym pudełku w celu zabezpieczenia go podczas transportu. Każdy uczestnik konkursu
jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojej pracy. Modele bez pudełka nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu. Pudełko prosimy opisać Imieniem i nazwiskiem uczestnika.
Do pracy muszą być dołączone załączniki nr 1, 2 i 3 (zamieszczone na stronie internetowej www.pgosa.pl
w zakładce aktualności pod nazwą "załączniki do regulaminu.pdf")

Jedna osoba może wykonać 1 pracę.
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KATEGORIE PRAC KONKURSOWYCH

Przedział wiekowy

5 – 7 lat

8 – 10 lat

11-14 lat

15-18 lat

Numer
kategorii

Nazwa kategorii

1

Elektrownia wiatrowa

2

Statek

3

Zawór motylkowy

4

Pociąg/infrastruktura kolejowa

5

Czołg

6

Samochód ciężarowy

7

Ciągnik rolniczy

8

Wózek widłowy

9

Kruszarka stożkowa

10

Koparka

11

Elektrownia wodna

12

Walec drogowy

13

Platforma wiertnicza

TERMINY
Prace konkursowe powinny być dostarczone do 30 września 2020 roku do sekretariatu każdego z zakładów (PGO
S.A. Pioma-Odlewnia, PGO S.A. Odlewnia Staliwa, PGO S.A. Kuźnia Glinik, PGO Centrala Katowice oraz Odlewni
Żeliwa „Śrem” Sp. z o.o.)
W każdym zakładzie zostanie wyznaczona jedna osoba odpowiedzialna za transport prac do siedziby PGO S.A.
w Katowicach.
Wyniki zostaną podane do wiadomości dnia 16 października 2020 roku.

NAGRODY
W każdej z kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca. Zwycięzcy otrzymają nagrody, każda o wartości 500
złotych. Pozostali uczestnicy otrzymają nagrody za udział w konkursie o wartości 50 zł.
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CELE KONKURSU
Celem konkursu jest:
−

umożliwienie dzieciom pracowników zaprezentowania swojego talentu,

−

poszerzenie znajomości branży odlewniczej oraz kuzienniczej wśród dzieci,

−

popularyzacja naszego hasła przewodniego: WE SHAPE YOUR SUCCESS, czyli KSZTAŁTUJEMY TWÓJ
SUKCES,

−

pozyskanie elementów graficznych do wykorzystania w przygotowywanych kalendarzach i innych
materiałach marketingowych Grupy PGO.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE*
1.

Uczestnikami konkursu są dzieci pracowników Grupy PGO w wieku 5-18 lat.

2.

Uczestnicy wykonują modele przestrzenne o wymiarach maksymalnych 20 cm wysokości, 20 cm szerokości
i 30 cm długości, w ramach przypisanej do ich grupy wiekowej:
•

grupa 5-7 lat

•

grupa 8-10 lat

•

grupa 11-14 lat

•

grupa 15-18 lat

3.

Każdy uczestnik może złożyć tylko 1 pracę.

4.

Prace złożone w konkursie muszą być pracami własnymi uczestników, nigdzie wcześniej niepublikowanymi,
nieprzedstawianymi na innych konkursach.

5.

Każdy model musi być oddany w tekturowym pudełku. Modele bez pudełka nie zostaną zakwalifikowane do
konkursu. Modele oddać należy w sekretariacie zakładu do 30 września 2020 r.

6.

Do pracy należy dołączyć uzupełnione załączniki nr 1, 2 oraz 3 (zamieszczone na stronie internetowej
www.pgosa.pl w zakładce aktualności pod nazwą "załączniki do regulaminu.pdf")

7.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 października 2020 r.

*Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w sekretariatach zakładów
oraz na stronie internetowej www.pgosa.pl w zakładce aktualności.
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