Tłumaczenie na język polski dostarczone przez Sylwię Urbaniak.

Odpowiedzi na pytania:

1/Kto może wziąć udział?
Każda osoba na świecie poniżej 18 roku życia. Osoba może mieć ukończone 18 lat w dniu brania udziału
w konkursie. Prace muszą być stworzone bez pomocy dorosłych.

2/ Jaka jest opłata za udział w konkursie?
Nie ma opłaty.

3/ Co trzeba narysować?
Prace muszą przedstawiać sowę

4/ Jaki styl trzeba użyć?

Prace muszą być 2-D, na papierze dowolnej wielkości, które mogą być wysłane a potem powieszone na
ścianie przy pomocy taśmy klejącej. Prace nie mogą zawierać żadnych roślinnych albo zwierzęcych
elementów np. Trawy, nasion, sierści, piór itp.

5/ Trzeba wysłać oryginał?
Akceptujemy tylko oryginały. Fotokopie prac albo prace wysłane przez email nie będą akceptowane.

6/ Jak trzeba podpisać pracę?

Praca musi być odpowiednio podpisana. Wydrukuj ten 2021 Formularz Zgłoszeniowy i wypełnij go
czytelnie i wyraźnie.Przyklej taśmą mała kartkę z informacją o autorze pracy ( z imieniem , wiekiem i
krajem) w prawym dolnym rogu rysunku ( nie przyklejaj taśmy klejącej na rysunek tylko umieść ją na
narożnikach). Przyklej Fromularz z tyłu pracy. Proszę nie używać kleju tylko taśmę klejącą.

Przyciśnij tutaj aby obejrzeć film jak poprawnie oznaczyc swają pracę.

Niepoprawnie podpisane prace mogą zostać zdyskwalifikowane z konkursu.

7/ Do kiedy trzeba zgłaszać prace na konkurs?
Prace muszą być otrzymane do 15-go Stycznia 2021 roku.
Prace muszą być wysłane pocztą. Wysyłka czasami może trwać 3-4 tygodni a z niektórych krajów nawet
6-8 tygodni. Proszę wysłać swoje prace odpowiednio wcześnie aby zostały dostarczone na czas.

8/ Ile prac można zgłosić do konkursu?
Limit jest jedna praca na osobę albo 50 prac na szkołę jeśli wysłane w jendej paczce.
Jeśli więcej niż 50 uczniów chciałoby wziąć udział w konkursie a ich prace nie zostały wybrane przez
szkołę, uczniowie Ci mogą zgłosić swoje prace indiwidualnie.
Rodzeństwa mogą wysłać swoje prace razem.

9/ Czy otrzymam jakieś potwierdzenie, ze praca została zaakceptowana do konkursu?
Wszyscy ktorzy podzielą się ważnym adresem emailowym otrzymaja email potwierdzający udział w
konkursie.
Szkoły, które wyślą paczke z pracami otrzymaja potwierdzenie w formie PDF. Certificat może być
wydrukowany przez nauczyciela i imię każdego uczestnika może być wpisane ręcznie.

10/ Czy otrzymam swoją pracę z powrotem po konkursie?
Wszystkie prace pozostają własnością Międzynarodowego Centrum Sowy i nie mogą być odesłane z
powodu dużej ilości prac biorących w konkursie.

Prace mogą być użyte jako dekoracja, materiał promocyjny, marketing i sprzedane podczas zbiórki
pieniędzy.
Zgłaszając pracę do konkursu, artysta podpisuje zgodę, ze jego praca zostanie własnością
Miedzynarodowego Centrum Sowy.

11/ Jak się dowiem, ze moja praca wygrała albo została użyta do czegoś jeszcze?

Zwyciężcy konkursu zostaną powiadomieni w lutym pocztą elektroniczną (email) , że wygrali. Oprawiony
dyplom z imieniem artysty, woskową pieczecią będzie wysłany do zwyciężcy w Marcu.
Rózne informacje o zgłoszeniach, przykłady prac i głosowanie będą umieszczone na naszej stronie na
Facebooku w lutym i marcu. W związku z dużą ilością zgłoszonych prac nie wszystkie będa
fotografowane i pokazane na Facebooku.

12/ Jakie są kryteria oceny prac?
Wszystkie poprawnie podpisane prace będą oceniane przez grupę artystów.
Kryteria brane pod uwagę są:
- innowacyjność
- wiadomość którą artysta chce przekazać przez swoją pracę
- umiejętności i format pracy odpowiednie co do grupy wiekowej ( chociaż czasami wartość wiadomości
która jest przekazana przez pracę może przeważyc format pracy)
- koordynacja kolorów albo contrast aby przekazać emocje
- elementy projektu które ze sobą współpracują
- nastrój

Zgłoszenia będą grupowane według kategorii wiekowych:
- 0-5 lat
- 6-9 lat
- 10-14 lat
-15-18 lat

13/ Jakie są nagrody?

Osoby które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają oprawiony dyplom z imieniem artysty,
woskową pieczęcią, który będzie wysłany w Marcu. Zdjęcia zwycięzkich prac będą zaprezentowane na
tej stronie w środku marca.

14/ Gdzie powinnam wysłać swoją pracę?

Prace powinny być wysłane pocztą na adres:
PO Box 536
Houston, MN 55943
USA

Prace wysłane przez DHL, UPS albo Fedex powinne być wysłane na adres:
International Owl Center
126 E Cedar St
Houston, MN 55943
USA
Tel. 1 507-896-6957

14/ Jeśli mam więcej pytań?
Jeśli masz jeszcze jakieś pytania wyślij nam emaila. Nasz korodynator konkursu pracuje tylko 2-3 dni w
tygodniu i będzie odpowiadał tak szybko jak tylko będzie mógł.
Pilne pytania prześlij na ten email adres.

