KONKURS PLASTYCZNY "Barwy Niepodległej"

Regulamin
1. Organizator konkursu
konkurs organizowany jest przez Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum
Ceramiki w Bolesławcu, plac Marszałka J. Piłsudskiego 1c, w ramach projektu ‘Niepodległa to MY’
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021 w
ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.
2. Temat konkursu
przedmiotem konkursu jest praca plastyczna o tematyce patriotycznej nawiązującej
do Narodowego Święta Niepodległości.
3. Cel konkursu
celem dwuetapowego konkursu plastycznego "Barwy Niepodległej" jest:
- pielęgnowanie tradycji obchodów najważniejszych polskich świąt państwowych
oraz kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych poprzez formy przekazu
artystycznego,
- rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
- powstanie kalendarza na rok 2018 z nagrodzonymi pracami.
4. Uczestnicy konkursu
- formuła konkursu jest otwarta i skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów: dzieci
młodzieży w wieku 6 – 15 lat,
- konkurs jest przeprowadzany w dwóch etapach: szkolnym i miejskim.
5. Parametry nasyłanych prac
- prace powinny być wykonane dowolną techniką plastyczną: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż
Prace muszą być „płaskie” - do prezentacji w antyramach ( prosimy nie wyklejać prac sypkimi
materiałami i bibułą, nie zwijać prac w rulony),
- wielkość prac: format A 3 (poziomo),
- każda praca powinna być opisana zawierać na odwrotnej stronie tzw. metryczkę, zgodnie z
wzorem (zał. nr 1 do regulaminu)
- do każdej pracy dołączone powinno być podpisane oświadczenie (zał. nr 2 do regulaminu)
6. Zasady i termin przeprowadzenia konkursu
etap I
 konkurs przeprowadzany jest w szkołach podstawowych i gimnazjalnych publicznych i
niepublicznych na terenie Bolesławca,
 komisja szkolna wybiera nie więcej niż 10 prac, które kwalifikuje do II etapu konkursu.
Zakwalifikowane do II etapu prace, należy złożyć w biurze Centrum Integracji Kulturalnej
‘Orzeł’ w nieprzekraczalnym terminie 27 października 2017.
etap II
 złożone do II etapu prace, zostaną wyeksponowane w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’
na okolicznościowej wystawie, zaplanowanej w dniach 11 – 25 listopada 2017,
 powołane jury wybierze 12 najlepszych prac, które zostaną zamieszczone
w wydrukowanym kalendarzu na rok 2018.
Kalendarz trafi do wszystkich uczestników konkursu zakwalifikowanych do II etapu,
a autorzy zamieszczonych w nim prac, otrzymają nagrody rzeczowe.
Uroczysty finisaż wystawy i wręczenie nagród odbędzie się w Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’,
w dniu 25 listopada 2017.
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7. Ocena prac
Jury oceniać będzie: estetykę wykonania, pomysł na interpretację tematu konkursu, oryginalność.
8. Jury konkursu
W skład jury wchodzą trzy osoby powołane przez organizatora, w tym przedstawiciel
Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich. Decyzja jurorów jest
ostateczna.
9. Uwagi końcowe
Uczestnicy konkursu zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw autorskich do
wszystkich swoich prac powstałych w ramach konkursu na polach eksploatacji:
 publikacja w wydawnictwach, kalendarzu i drukach reklamowych organizatora,
 eksponowanie na wystawie pokonkursowej organizowanej przez organizatora zarówno w
jego siedzibie, jak i poza nią, z zaznaczeniem nazwiska autora
oraz miejsca, które zajęła praca w konkursie,
 wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form przestrzennych i ich
upublicznianie,
 wprowadzanie do pamięci komputerów,
 wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych,
 publikację na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych.
Udział w konkursie jest bezpłatny, a prace uczestników konkursu przechodzą na własność
organizatora. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora konkursu
i komisarza wystawy, Katarzyny Zarówny – specjalisty ds. wystawiennictwa BOK – MCC,
tel. 75 645 32 94
Koordynator projektu ‘Niepodległa to MY’
Iwona Bojko – specjalista ds. artystycznych BOK-MCC
Centrum Integracji Kulturalnej ‘Orzeł’
Ul. Chopina 17, 59 – 700 Bolesławiec
tel. 75 645 35 98
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Zał. nr 1
METRYCZKA PRACY
Konkurs plastyczny ‘Barwy Niepodległej’

imię i nazwisko autora pracy, wiek
kontakt do autora pracy
(tel. kontaktowy, adres e-mail)
dane adresowe szkoły oraz klasa do której
uczęszcza uczeń,
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem,
którego praca powstała,
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Zał. nr 2
Oświadczam, że zgłoszona do niniejszego konkursu praca pt. ..............................................................
...........................................................................................................................................................................
jest wynikiem własnej twórczości …………………………………………………………………………… ….
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

i nie narusza praw autorskich oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz, że nie została zgłoszona
do innych konkursów o podobnej tematyce.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez organizatora pracy mojego dziecka/mojej pracy* (dotyczy ucznia
pełnoletniego) do celów edukacyjnych i promocyjnych oraz jej publikacji (nieodpłatnie) z zachowaniem
praw autorskich.
...........................................................................................................................................................................
(data, podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
mojego dziecka/ moich* (dotyczy ucznia pełnoletniego) .......................................................................
(imię i nazwisko uczestnika konkursu)

ucznia ...............................................................................................................................................................
...... ….
(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego/ moim* (dotyczy ucznia pełnoletniego) udziałem w w/w konkursie.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem w/w konkursu i akceptuję jego postanowienia.
.....................................................................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora
 imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły mojego dziecka/ mojej* (dotyczy ucznia pełnoletniego) na
liście zwycięzców oraz na liście osób wyróżnionych;
 fotograficznego wizerunku mojego dziecka/ mojej* (dotyczy ucznia pełnoletniego)
w materiałach pokonkursowych.
.....................................................................................................................................................
podpis rodzica (opiekuna prawnego) lub ucznia pełnoletniego

*Niepotrzebne skreślić

