V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2018

„Kraina w barwach radości”
I. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Głownie
II. Partner
„Merakel” Drukarnia, Wydawnictwo Muzyczne i Poligraficzne
III. Temat
Hasłem tegorocznej edycji konkursu jest „Kraina w barwach radości”.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu ilustracji tego hasła będącej dowolną,
plastyczną interpretacją pejzażu.
IV. Nagroda
Wydanie ilustrowanej pracami laureatów konkursu międzynarodowej publikacji nutowej,
medale, dyplomy.
V. Warunki uczestnictwa
1. Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież, wychowanków różnych typów placówek
m.in. domów kultury, szkół, pracowni plastycznych, placówek specjalnych etc.
2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę wykonaną dowolną
płaską techniką plastyczną / techniki malarskie, graficzne, rysunkowe, mieszane /
3. Format pracy nie może przekroczyć rozmiaru 50x70cm /B2/ tzn., że dopuszczalny
jest każdy mniejszy format pracy plastycznej.
4. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
5-7 lat, 8-10 lat, 11-13 lat, 14-16 lat, 17-19 lat, od 20 lat.
5. Nie dopuszcza się prac zbiorowych oraz przestrzennych.
6. Prace nadesłane na konkurs winny być zabezpieczone przed zniszczeniem
i zawierać kompletnie wypełniony Załącznik 1 tego regulaminu / strona 3 /.
7. Prace spełniające warunki formalne oceni jury, które wyłoni laureatów.
Decyzje jury są ostateczne.
VI. Terminy
Konkurs rozpoczyna się 10.01.2018 roku. Zgłaszanie prac do konkursu upływa
z dniem 13.04.2018 / termin wpłynięcia pracy do siedziby organizatora /. Wyniki konkursu
opublikowane zostaną do dnia 11.05.2018 a podsumowanie konkursu oraz dekoracja
laureatów nastąpi na przełomie tego samego miesiąca.
Prace należy przekazać na adres organizatora konkursu:
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, UL. KOPERNIKA 45, 95-015 GŁOWNO
Podsumowanie konkursu nastąpi w siedzibie organizatora bądź innym wskazanym
miejscu. Wyniki konkursu i dokładny termin jego podsumowania opublikowany zostanie
na stronie internetowej mokglowno.webnode.com oraz w siedzibie organizatora.
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VII. Dane osobowe
Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane przez organizatora konkursu zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) w stopniu
niezbędnym do realizacji konkursu.
PRAWO DO WYKORZYSTANIA NADESŁANYCH PRAC:
Uczestnik przystępujac do konkursu wyraża zgodę na: rozpowszechnianie,
przystosowanie i publikowanie pracy oraz na jej zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką
w celach niezbędnych do realizacji i promocji konkursu; publiczne wystawienie pracy
oraz na jej wykorzystanie w środkach masowego przekazu przez organizatora; możliwość
upoważnienia przez organizatora podmiotów współpracujących z organizatorem
do wykorzystania nadesłanej pracy we wskazanym wyżej zakresie. Udzielenie ww. praw
nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty na rzecz uczestnika.
VIII. Uwagi końcowe
Prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane do wystawy zaprezentowane zostaną
na wystawie pokonkursowej. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs. Uczestnictwo w konkursie jest
równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.
Organizator udziela dodatkowej informacji pod tel.: 42 719 11 43 bądź droga poczty
elektronicznej: mokglowno@op.pl lub sadamczewski@mok.glowno.pl
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V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
ZABIERZ MNIE TAM WYOBRAŹNIĄ 2018
„Kraina w barwach radości”

Załącznik 1 Regulminu konkursu
KARTA ZGŁOSZENIA

…...........................................

…............................................

Imię i nazwisko autora

Wiek / Klasa

…...........................................

…............................................

e-mail placówki

Adres / Pieczątka placówki

…...........................................

…............................................

Imię i nazwisko Nauczyciela

Telefon kontaktowy Nauczyciela

Oświadczam, że praca konkursowa została wykonana samodzielnie przez jej autora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora Konkursu „Zabierz mnie
tam wyobraźnią 2018” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. Nr 133, z późn. zm. Poprzez wysłanie prac plastycznych
na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania ich w publikacjach oraz innych
mediach, o których zdecyduje organizator.
Oświadczam, iż w pełni akceptuję warunki regulaminu Konkursu „Zabierz mnie tam wyobraźnią 2018”

.......................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego

.......................................
podpis nauczyciela
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