Regulamin gminnego konkurs plastyczny

“Zamki i Pałace w Polsce”
1. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20A, 95-080 Tuszyn.
Patronat: Burmistrza Miasta Tuszyna

2. Cele:
- promowanie piękna dziedzictwa narodowego;
- poznanie miejsc, które mają znaczenie dla naszej historii;
- zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski i bogactwem jej zabytków;
- rozwijanie wrażliwości estetycznej;
- doskonalenie technik rysunkowych i malarskich.

3. Warunki uczestnictwa:
- Konkurs ma charakter indywidualny - otwarty dla dzieci i młodzieży z Gminy Tuszyn.
- Uczestnik może oddać tylko jedna pracę, wykonaną samodzielnie.
- W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Tuszyn,
oddelegowani przez nauczycieli lub rodziców, w kategoriach wiekowych:
Szkoły:
kategoria I - kl. I – III Szkoły Podstawowej
kategoria II - kl. IV – VI Szkoły Podstawowej
kategoria III – kl. VII – VIII Szkoły Podstawowej / kl. III Gimnazjum / Liceum

4. Tematyka Konkursu:
Przedstawienie ZAMKU lub PAŁACU znajdującego się w Polsce. W całości lub wybrany fragment
czy detal architektoniczny.

5. Format prac:
- A4 lub A3, płaska, na kartonie odpowiednim do techniki wykonania pracy.
- Prace w innym formacie niż w/w podany nie będą oceniane.
- Każda praca będzie oceniana osobno.
- Na odwrocie zamieszczamy wypełnioną kartę zgłoszeniową, którą można pobrać m.in. na stronie
www.moktuszyn.pl, w placówkach MOK Tuszyn
- Prace niepodpisane nie będą oceniane!

6. Technika prac do wyboru:
Malarstwo akrylowe, tempera, akwarela, kredki, pastele, ołówek, piórko/cienkopis.

7. Termin Konkursu:
Termin składania prac do 30 listopada 2018r.
Prace należy dostarczyć wraz z wypełnionym oświadczeniem i kartą zgłoszeniową:
- do sekretariatu MOK w Tuszynie ul. Noworzgowska 20 A, tel. 42 614-25-89
- do biblioteki w Filii MOK w Tuszynie Lesie ul. Prusa 7, tel. 42 614-27-10
- wysłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Kultury w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20 A,
95-080 Tuszyn
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w pracy powstałe podczas transportu.

8. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych prac w mediach, wszelkich
materiałach reklamowych - promujących instytucję MOK w Tuszynie i Gminę Tuszyn bez uiszczania
honorarium autorskiego.

9. Ocena i nagrody:
Prace oceni Jury powołane przez MOK w Tuszynie.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu pokonkursowego (grudzień 2018 r.).
Nagrodzeni zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie. Informacja zostanie
umieszczona na stronie internetowej MOK w Tuszynie.

W ramach puli nagród organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału.
Istnieje możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień przez sponsorów i sympatyków
konkursu.
Najciekawsze prace będą prezentowane na wystawach w MOK Tuszyn i innych instytucjach
współpracujących z tuszyńską placówką.

8. Zasady i kryteria oceny:
Prace ocenia jury złożone z przedstawicieli organizatora.
Podstawowe kryteria oceny:
- pomysł, oryginalne, ciekawe ujęcie tematu,
- ogólne wrażenia estetyczne,
- samodzielność pracy.

9. Załączniki:
- regulamin,
- karta zgłoszenia,
- oświadczenia.
Załączniki można pobrać ze strony internetowej www.moktuszyn.pl
Przesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

10. Osoby odpowiedzialne za organizację konkursu:
Magdalena Jaszczak-Birkowska

11. Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adres mailowy:
mjaszczak@o2.pl

