Regulamin konkursu plastycznego „Pocztówka z Kalwarii”

1. Organizator
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
Konkurs jest organizowany w ramach projektu „Kalwaria. Miasto. Ludzie. Historia”
dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm
Jutra”.

Cele konkursu
 rozwijanie zamiłowania do kultury własnego regionu i poczucie więzi z regionem
 stworzenie możliwości udziału szerokiego grona dzieci i młodzieży uzdolnionej
plastycznie w prezentacji walorów naszego miasta

2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich z
gminy Kalwaria Zebrzydowska
Kategorie wiekowe:
– przedszkolaki,
– klasy I-III,
– klasy IV-VI
– klasyVII – VIII
– gimnazjum
– szkoły ponadgimnazjalne

3. Tematyka konkursu
Tematem prac powinna być Kalwaria Zebrzydowska w ujęciu historycznym lub
współczesnym. Prace mogą nawiązywać do najpiękniejszych urbanistycznych i
przyrodniczych zakątków Kalwarii, ale także postaci związanych z naszym miastem
(legendarnych, historycznych, współczesnych). Nagradzamy najciekawsze pomysły!

4.Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu
Autorskie prace plastyczne w dowolnie wybranej technice: malarstwo, rysunek, grafika,

wycinanka, wydzieranka o formacie A-4 prosimy dostarczyć do 2.10.2017 r. do Centrum
Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4.
Uczeń może wykonać tylko jedną pracę na konkurs. Nie będą przyjmowane prace
zbiorowe. Każdą pracę należy opisać drukowanymi literami na odwrocie:
-

tytuł pracy
imię i nazwisko autora
wiek, klasa
szkoła, adres, telefon
imię i nazwisko nauczyciela opiekuna
telefon kontaktowy lub e-mail nauczyciela (lub ucznia)

Prace nadesłane na konkurs jak też prawa autorskie z nimi związane pozostają własnością
organizatora. Prace nie będą zwracane. Mogą być wykorzystywane do publikacji, wystaw,
materiałów promocyjnych miasta itp. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona
oceny prac i przyzna nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Decyzje komisji są ostateczne.
Wręczenie dyplomow i nagród laureatom konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy
poprojektowej 10.11.2017 r. w „Starym Kinie”.
Wybrane prace będą wydane w formie widokówki! Najciekawsze prace będzie można
oglądać na wystawie w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Mickiewicza 4.
5. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego
ostateczna interpretacja należy do organizatora konkursu. Przesłane prace przechodzą na
własność organizatora i nie będą zwracane. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
za uszkodzenia powstałe w trakcie przesyłania pracy.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego
wykorzystywania prac konkursowych dla promocji konkursu w następujących polach
eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w
Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.
Dodatkowych informacji udziela Ewelina Baklarz
tel. 33 873 37 71, 663 456 109
Dofinansowano ze środków MHP w ramach Programu “Patriotyzm Jutra”.

