REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
„123 LATA…”

I ORGANIZATOR
1. Organizatorem
torem konkursu plastycznego „123 lata…” jest Miejski Dom Kultury ,,Muflon”, mający swoją siedzibę
przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – Sobieszowie.
II CEL I TEMATYKA KONKURSU
1. Konkurs plastyczny „123 lata…” skierowany do dzieci w wieku 6 – 15 lat. Celem konkursu jest wznowienie
więzi pomiędzy pokoleniami i utrwalanie historii rodzinnych. Tematyką konkursu jest plastyczna opowieść
inspirowana rodzinnymi historiami dotyczącymi walki o niepodległość.
III CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Konkurs trwać będzie od 1 lutego do 30 kwietnia 2018.
IV UCZESTNICY
la dzieci i młodzieży od 6 do 15 roku życia i podzielony na 3 grupy wiekowe: 6 – 8
1. Konkurs przeznaczony jest dla
lat, 9 – 12 lat oraz 13 – 15 lat.
V ZGŁASZANIE PRAC
1. Każdy uczestnik/uczestniczka może zgłosić do konkursu kilka prac.
2. Format pracy: maksimum A3, technika
technik wykonania pracy: dowolna, lecz nie przestrzenna.
3. Termin dostarczenia prac konkursowych upływa 30 kwietnia 2018.
4. Na odwrocie każdej pracy należy
ży nakleić czytelną informację: autor, adres, wiek, telefon, opiekun artystyczny.
5. Prace należy nadsyłać na adres: Miejski
M
Dom Kultury ,,Muflon”, ul. Cieplicka 172,
172 58-570 Jelenia Góra,
z dopiskiem: „123 lata…” lub złożyć osobiście
obiście w sekretariacie MDK „Muflon”.
VI OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wszystkie prace nadesłane do konkursu oceni Jury powołane przez Organizatora.
2. Jury dokona oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność
nadesłanych prac.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione
różnione – o ilości wyróżnień Jury zdecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 maja 2018.
2018
7. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej
internetowej www.muflon.sobieszow.pl
VII NAGRODY
1. Nagrodzone i wyróżnione prace złożą się na wystawę i będą eksponowane w Galerii „KOLOR” Miejskiego
Domu Kultury „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172 w Jeleniej Górze – Sobieszowie.
2. Odbiór nagród odbędzie się w Miejskim Domu Kultury „Muflon” przy ul. Cieplickiej 172. O terminie wręczenia
nagród laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Regulamin
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury „Muflon”
„Mufl
http://muflon.sobieszow.pl/ oraz w sekretariacie MDK „Muflon”.
2. Po rozstrzygnięciu
ięciu konkursu prace nie będą odsyłane.
3. Wystawa „123 lata…” potrwa od 21 maja do 31 sierpnia 2018.

