REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Moja mała ojczyzna – Miechów i okolice”
ORGANIZATOR:
- CKiS w Miechowie oraz Stowarzyszenie Ranks
CELE KONKURSU:
- prezentacja twórczości mieszkańców ziemi miechowskiej w zakresie sztuki malarskiej
- promocja miasta i regionu,
- zwrócenie uwagi mieszkańców na historie i walory miejsca zamieszkania i okolic
TEMATYKA KONKURSU:
W konkursie preferowane będą:
- prace przedstawiające ważne miejsca historyczne (pomniki, obiekty historyczne, budynki)
w Miechowie i okolicach
ADRESAT:
- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
KATEGORIE WIEKOWE:
- szkoły podstawowe
- gimnazja
- szkoły ponadgimnazjalne
- dopuszcza się prace innych grup wiekowych, jednak zostaną one ocenione według
przypadającej, najbliższej grupy wiekowej.
WYMAGANIA:
Każdy autor może złożyć 1 prace wykonaną techniką malarską lub rysunkową za pomocą
farb, kredek, ołówka, węgla - format A4. Do pracy należy dołączyć opis według wzoru:
✓ tytuł pracy
✓ imię, nazwisko oraz adres autora
✓ wiek autora, nazwa szkoły i klasa
✓ numer telefonu i adres e-mail
✓ oraz zgodę na publikację danych według poniższego wzoru:
„Wyrażam zgodę na publikację pracy wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, klasa i
szkoła) na potrzeby konkursu organizowanego przez CKiS oraz Stowarzyszenie Ranks.”
Podpis………………………….
- prace nieopisane i nie spełniające wymogów regulaminu nie wezmą udziału w konkursie.

TERMINY:
- Prace należy złożyć w Domu Kultury do 12 czerwca, do godz. 15:00
- uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas
15 czerwca 2018r.

Dni

Miechowa,

OCENA:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora

KRYTERIUM OCENY
- stopień zaangażowania,
- wydobyte walory miasta, pomników, obiektów i okolic
- poprawność i spójność przedstawienia tematu,
- prace, które nie spełniają warunków określonych w regulaminie, nie będą podlegały ocenie
jury
NAGRODY:
- w konkursie zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia,
- prace laureatów wezmą udział w wystawie pokonkursowej
- jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród i łączenia kategorii,
- nagrody nieodebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia
przechodzą do puli nagród innych konkursów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocji
konkursu,
- nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem na rzecz organizatora prawa
do nieodpłatnego ich wykorzystania wyłącznie w celach związanych z konkursem, w tym
promujących konkurs oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
- w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr
133, poz. 883 z późniejszymi zmianami),
- dokonanie zgłoszenia i nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne
z akceptacją regulaminu.
Szczegółowych informacji w sprawie uczestnictwa w konkursie udziela: Ewelina Idzik tel.
799 322 916 od pon – pt w godz. 8:00 – 16:00

Zapraszamy do udziału!

