Warszawa, 8 grudnia 2014 r.
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/2013/BW
Dyrektorzy
Szkół, Centrów i Domów Kultury
oraz innych ośrodków zajęć pozalekcyjnych
z terenu działania Aeroklubu Warszawskiego

dot. międzynarodowego Konkursu Młodych Artystów FAI
Międzynarodowa Federacja Lotnicza (FAI) ogłosiła Konkurs Młodych Artystów na rok 2014,
którego
temat
brzmi:
Namaluj
plakat
Światowych
Igrzysk
Lotniczych
FAI
w Dubaju 2015.
Głównym celem konkursu jest promocja sportu lotniczego oraz lotnictwa i astronautyki.
Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się
drogą selekcji, tj.:
w konkursach lokalnych - szkolnych lub na terenie domu kultury.
w finałach regionalnych - na terenie działania danego aeroklubu regionalnego.
w finale ogólnopolskim - w Warszawie.
w finale międzynarodowym - w Lozannie (Szwajcaria).
Z upoważnienia Aeroklubu Warszawskiego, organizatorem konkursu dla regionu warszawskiego
jest Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. Zachęcamy szkoły, centra
i domy kultury oraz ośrodki zajęć pozalekcyjnych do wzięcia udziału, poprzez organizację konkursu
lokalnego. Wszystkie prace plastyczne należy ocenić komisyjnie i wytypować po 2 najlepsze,
w każdej kategorii wiekowej. Zgodnie z poniższym harmonogramem, termin przesłania lub
dostarczenia prac został ustalony na dzień 15 lutego 2015 r. Przysłanie wszystkich prac
z konkursu lokalnego, (tzn. w liczbie większej niż po 2 najlepsze w grupie wiekowej) jest
niedopuszczalne i w takim przypadku prace nie wezmą udziału w konkursie regionalnym.
Konkurs Młodych Artystów jest akcją dedykowaną dzieciom i młodzieży na całym świecie,
organizowaną pod patronatem Międzynarodowej Federacji Lotniczej FAI. Ma on ponad 20-letnią
historię (więcej informacji n/t konkursu - na stronie internetowej Międzynarodowej Federacji
Lotniczej FAI http://www.fai.org/fai-young-artists-contest/rules
Finał Warszawski konkursu będzie przebiegał wg. poniższego harmonogramu:

do 15.02.2015
20 lutego
23 lutego

- przesłanie/dostarczenie prac z konkursów lokalnych do Bemowskiego Centrum Kultury.
- ocena prac i wyłonienie 6 laureatów Finału;
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie www.artbem.pl;

Najlepsze prace wyłonione w ramach Finału Warszawskiego (tylko po 2 w każdej grupie wiekowej)
wezmą udział w Finale Ogólnopolskim.
Regulamin oraz zasady organizacyjne konkursów lokalnych.
Konkursy lokalne należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Federacji
Lotniczej (FAI) – w 3 kategoriach wiekowych. Daty urodzenia uczestników dla poszczególnych
grup są następujące:
Grupa I.
- kategoria młodzików (urodzeni między 1.01.2005 a 31.12.2008)
Grupa II. - kategoria juniorów młodszych (urodzeni między 1.01.2001 a 31.12.2004)
Grupa III. - kategoria juniorów (urodzeni między 1.01.1997 a 31.12.2000)
Prace laureatów, wyłonione w ramach konkursów lokalnych, należy przesłać lub dostarczyć na
adres organizatora Finału Warszawskiego, tzn.
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
01-459 Warszawa, ul. Górczewska 201 (z dopiskiem KONKURS FAI).
Prosimy jednocześnie o dołączenie krótkiej informacji nt. liczby dzieci, które wzięły udział
w tegorocznym konkursie (oddzielnie dla każdej kategorii wiekowej).
Nadesłane prace muszą być oznaczone CERTYFIKATEM, według wzoru jak w załączniku nr 2.
Certyfikat wypełniony komputerowo lub pismem odręcznym - drukowanymi literami, należy
przykleić na odwrocie pracy. Prace bez certyfikatu nie będą oceniane.
Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatorów i mogą być wykorzystywane
do ich celów statutowych i do promocji Konkursu FAI – z zachowaniem praw autorskich. Autorzy
lub lokalni organizatorzy powinni wykonać, na własne potrzeby, kolorowe kopie prac.
Kontakt:
Bogdan Wierzba, tel. 519 047 135, bogdan.wierzba@artbem.pl
Ewa Świetlik, tel. 798 991 913, ewaswietlik@artbem.pl
www.artbem.pl
W załączeniu:
1. Regulamin FAI
2. formularz zgłoszenia
3. certyfikat

Dyrektor
Bemowskiego Centrum Kultury
w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Marcin Jasiński
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(Delegat Aeroklubu Polskiego do CIEA FAI)
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