REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU

MÓJ IMIELIN
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA
I. ORGANIZATOR

Organizatorem Miejskiego Konkursu Plastycznego MÓJ IMIELIN jest:
1. Miejskie Centrum Kultury w Imielinie
2. Urząd Miasta Imielin
II. TEMAT KONKURSU
Uczestnicy w swoich pracach powinni podjąć próbę ukazania przywiązania do swojego miasta
wynikającej z piękna krajobrazów, architektury oraz miejsc emocjonalnie i osobiście ważnych.
III. CEL KONKURSU
Konkurs zorganizowano z okazji Jubileuszu 25-lecia Samorządności Miasta Imielina i ma za cel:
1. uświetnienie wystawą pokonkursową rocznicy powstania miasta
2. prezentacja talentu plastycznego młodego pokolenia
oraz doświadczonych twórców aktywnych artystycznie
3. uzyskanie wartościowych artystycznie prac konkursowych
4. nagrodzenie najciekawszej pracy

IV. UCZESTNICY
Konkurs adresowany jest do:
1. dzieci i młodzieży
2. artystów i amatorów malarstwa i rysunku
V. TECHNIKA:
akwarela, tempera, gwasz, pastele, kredki, rysunek dowolnym narzędziem rysunkowym, grafika
(druk wypukły lub wklęsły, grafika komputerowa)
Uwaga: format prac konkursowych: min. formacie A3 (29,7 x 42) i nie większym niż 50 x 70 cm.
IV. TERMINY
1. ZGŁOSZENIA : 6 marca 2020 r. - prace wraz z załączoną kartą zgłoszeniową należy składać
w placówkach Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie
2. WYSTAWA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 13 marca 2020 r.
3. ODBIÓR PRAC: do 22 maja 2020 r.
V. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
- Konkurs ma charakter otwarty dla dorosłych, młodzieży i dzieci
1. DOROŚLI
Prezentują jedną grupę, a do konkursu mogą zgłosić po 1 pracy.
2. DZIECI I MŁODZIEŻ
Prace dzieci i młodzieży klasyfikowane będą z podziałem na kategorie:
I - III – klasy szkół podstawowych
IV – VII – klasy szkół podstawowych

- Każda placówka powinna dokonać wstępnej klasyfikacji prac, zgłaszając na konkurs do
10 prac z każdej klasy.
- Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowe wypełnienie karty zgłoszeniowej,
W przypadku kiedy autor jest nieletni wymagane jest podpisanie oświadczeń woli przez rodzica
lub prawnego opiekuna uczestnika oraz przez nauczyciela.
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez
organizatora prac konkursowych w celu publikacji i promocji za pośrednictwem dowolnego
medium, w tym w wersji elektronicznej w globalnej sieci WWW (Internet), mediach
społecznościowych oraz w formie drukowanej. Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo.
VI. KOMISJA KONKURSOWA
W skład komisji konkursowej wchodzą:
Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie, przedstawiciel Urzędu Miasta Imielin,
2 plastyków spoza miasta, 1 mieszkaniec miasta
VII. NAGRODY
Dla laureatów konkursu przewidziane są:
1. grupa dorosłych: 3 nagrody wartościowe - karty prezentowe oraz dyplomy
2. grupa dziecięco-młodzieżowa – po 3 nagrody oraz dyplomy
Prace nagrodzone przechodzą na rzecz organizatora.

