KONKURS PLASTYCZNY„WIELKI POLAK – TAKIEGO MISTRZA CHCĘ”
Austin Polich Society aprapsap seadecanie ssa styiie daieci oapa łoodaiey do saię cip udaipou s
ioniuasie rlpsty can ł „Wielii Polpi, typiiego łistyaap chcę ”. Mp on np celu apchę cić daieci i łoodaiey
do roanpnip s lsetyei Polpiós, ityóaa ae saglę du np ssoje doionpnip i rostyps srispli się  s ipaty
histyoaii i daiś łogp stypć się  npsa łi putyoa tyetypłi.

REGULAMIN KONKURSU
ORGANIZATOR
Oagpniaptyoaeł ioniuasu jesty Austin Polish Society .
TERMIN
Koniuas aoaroca np się  a dnieł 23lutyego 2019 a. i rotyasp do 5 maja 2019 soącanie. Lpuaepci
ioniuasu ogoosaeni aostypną 1 caeascp 2019, p saę caenie npgaód odbę daie się  s capsie ssrólnego
Piiniiu Mpjósiosego (tyj. 18 łpjp 2019 a.)
UCZESTNICY
Koniuas raaeanpcaon jesty dlp ssa styiich daieci i łoodaiey do lpty 18 i bę daie aoastyaa gpn s co
npjłniej dsóch iptyegoaipch sieios ch: do lpty 13 i ros yej
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Tełpty rapc ioniuasos ch baałi: „Wielii Polpi, typiiego łistyaap chcę ”.
2. Paaea rapcę  ioniuasosą aoaułie się  uzupełnienie poniższego tekstu:
(imię i nazwisko obranego mistrza) to wielki Polak/Polka. Jest on/ona moim mistrzem, bo…
(długość uzasadnienia dowolna)
sapa a dooącaoną do niego pracą wykonaną dowolna techniką - w dowolnej formie
artystycznej, nr. a sunei, iolpy, łpiietyp, aaeźbp, flł, sieasa, orosipdpnie, łua ip..
3. Papce ioniuasose agopsapć łoynp rocatyą eleityaonicaną lub tyapd c jną, p typiye do aąi Ppni
Mpgdplen Saptypnii-Bpudini i Ppni Teaes Sei s godainpch apję ć Saioo Polsiiej. Esentyuplne
r typnip asipapne a raaeipapnieł rapc npley
iieaospc np pdaes łpilos :
pustinrolishsociety @głpil.coł
4. Kpyd a ucaestyniios agoosić łoye łpis łplnie do tyaaech rapc ioniuasos ch.
5. Do ioniuasu agopsapć łoynp rapce s ionpne ind siduplnie bądź s gaurpch do 4 osób.
6. Wapa a rapcą ioniuasosą, npley dooąca ć kartę zgłoszenia uczestnika (dostępna do
pobrania)
7. Papce ioniuasose npley rodrispć. Papce nie rodrispne, pnoniłose nie bę dą
apisplifiospne do ioniuasu.
8. Rodaic lub orieiun łusi aooy ć rodris np ipacie agoosaeniosej daiecip. Moye tyey rołóc s
uaureonieniu uapspdnienip s boau dpnej Polii / Polpip.
9. Insriapcją dlp ucaestyniiós ioniuasu łogą b ć sielc Polpc – iobiety i łę yca źni, łpli i
duai, a aóyn ch daiedain i oiaesós. APS apchę cp ssa styiich chę tyn ch do d siusji np tyen
tyełpty s dołpch p typiye np opłpch ssojego fpcebooiosego iontyp, ca raa oipaji
oagpniaospn ch raaea APS srotyipń.
10. Bioaąc udaipo s ioniuasie ucaestynii oapa jego aodaice dpją agodę  APS np raaetyspaapnie
dpn ch osobos ch ucaestyniip s celpch asiąapn ch a aepliapcją ioniuasu, rubliipcją adję ć
rapc np styaonie intyeanetyosej APS oapa np fpcebooios ł ioncie APS p typiye eisroa cję 
rodcaps roioniuasosej s styps .
11. Ucaestynictyso s Koniuasie jesty aósnoanpcane a picertypcją Regulpłinu.

WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
1. Jua rosoopne raaea Oagpniaptyoap, srośaód raaeipapn ch rapc s ooni co npjłniej dsóch
lpuaeptyós s obu iptyegoiaipch sieios ch.
2. Ka tyeaip ocen rapc: agodność a tyełpty ią, ogólnp estyety ip rapc , p typiye uapspdnienie s boau
dpnej osob np sopsnego łistyaap.
3. Ogoosaenie s niiós ioniuasu npstyąri s dniu 18 łpjp 2019 a. s capsie ssrólnego Piiniiu
Mpjósiosego.
4. Npgaodpłi s ioniuasie są aestyps ilociós Lego.
5. Dec ajp jua , co do ssipapnip lpuaeptyós ioniuasu oapa raa anpnip ił npgaód jesty ostyptyecanp.
6. Npgaod aaecaose nie rodlegpją apłipnie np inne npgaod aaecaose, pni np ich aósnospatyość
rienię yną.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulpłin niniejsaego ioniuasu dostyę rn jesty np styaonie
httr://pustinrolishsociety .oag/
Oagpniaptyoa apstyaaegp sobie rapso sraospdaenip ałipn do niniejsaego aegulpłinu, jeyeli nie
sro nie tyo np rogoasaenie spauniós ucaestynictysp s ioniuasie.
Kontypity:
Austin Polish Society
PO Box 29111, Austin, TX 78755, (512) 587-7097
Ełpil: pustinrolishsociety @głpil.coł

