REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pn. „Twój KSIĘŻYC”
I. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A, tel. 42 614-25-89, mail:
sekretariat@moktuszyn.pl
II. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, poczucia przestrzeni, wrażliwości artystycznej
dzieci.
2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Każdy z autorów może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę plastyczną;
2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci/młodzież w następujących kategoriach wiekowych:
- grupy przedszkolne / plakat grupowy
- kl. I – III SP / plakat indywidualny
- kl. IV – VIII SP / plakat indywidualny;
3. Zgłoszenia mogą być indywidualne lub oddelegowane przez szkołę, instytucje kultury;
4. Do konkursu dopuszczone zostaną prace:
- przedstawiające w dowolny sposób wyobrażenie o księżycu (tak jak to widzi artysta, z pomysłem,
inspirowane np. książką, filmem)
- w formacie: grupy przedszkolne A2 / klasy I-VIII od A5 do A3,
- płaskie,
- technika: farby, kredki, pastele, tusz, ołówek, flamastry,
- wykonane odręcznie, techniką dowolną z wyżej wymienionych (można łączyć),
- samodzielność wykonania pracy przez uczestnika;
5. Każda praca powinna zawierać na odwrocie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (zał. nr 1)
oraz dołączone do pracy podpisane oświadczenie/a (zał. nr 2);
IV. TERMINY
1. Prace należy oddać/przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2019 r.
- do sekretariatu MOK w Tuszynie ul. Noworzgowska 20 A
- do biblioteki w Filii MOK w Tuszynie Lesie ul. Prusa 7
- wysłać pocztą na adres: MOK Tuszyn, ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn, z dopiskiem „Konkurs
plastyczny”
2. Wyniki konkursu będą podane na stronie www.moktuszyn.pl do 17 czerwca,
Wręczenie nagród odbędzie się 22 czerwca 2019 r. podczas imprezy plenerowej „Powitanie lata w
Tuszynie”
V. UWAGI KOŃCOWE
1. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom;
2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych prac;
3. Dodatkowe informacje w sekretariacie MOK lub pod numerem telefonu 42 614 25 89.
Instruktor nadzorujący konkurs Magdalena Jaszczak–Birkowska;
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową;
5. Jeśli zgłoszenie jest indywidualne to zał. 1 i 2 wypełnia i podpisuje rodzic/opiekun prawny;
6. Jeśli zgłoszenie deleguje jednostka, to zał. 1 podpisuje dyrektor a zał.2 podpisuje rodzic/opiekun
prawny.

1

