XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn: „Moje najpiękniejsze wspomnienie”
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz, 202
„Wspomnienia są jak światła i barwy podświetlają i retuszują przykrości naszego życia

Regulamin

Joseph Witting

Cel imprezy:

Popularyzacja zainteresowań plastycznych, prezentacja dorobku,
poszukiwanie i promowanie talentów

Organizator

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sącz

Uczestnicy:

Konkurs jest kierowany do uczestników zajęć placówek wychowania
pozaszkolnego i uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów
plastycznych) według grup wiekowych: 4-7 lat, 8-11 lat, 12-15 lat, 16-21 lat.

Technika

malarstwo (oprócz malarstwa na szkle), rysunek, gra ka, collage z trwale
mocowanych materiałów. Format prac: dowolny (max . 50x70

Zgłoszenia

Termin nadsyłania prac upływa 31 marca 2021r

Ogłoszenie wyników 15 kwiecień 2021r

.
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Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie
będą zwracane
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac
Od werdyktu Jury nie przysługuje odwołanie
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie kart zgłoszenia i odesłanie ich
wraz z poprawnie i czytelnie opisanymi pracami
Zgłoszenie prac na konkurs oznacza akceptacje regulaminu wraz
z przyjęciem jego warunków
Odbiór dyplomów i nagród możliwy jest do 30 czerwca
Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne ze zgodą na publikacje wizerunku.

:	

Uwagi końcowe

 	

Autor wykonanej pracy zrzeka się na rzecz organizatora konkursu
autorskich praw majątkowych dotyczących wykonanej pracy między innymi
w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia dzieła, w zakresie publikacji wraz
z imieniem i nazwiskiem wykonawcy

.


Prawa autorskie

:	

Prace zbiorowe nie będą przyjmowane
Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela – do 3
Wymagany jest czytelny opis pracy, imię i nazwisko autora, wiek (nie klasa),
placówka zgłaszająca (nazwa i dokładny adres, telefon), imię i nazwisko
instruktora, pod kierunkiem którego wykonana
została
praca, adres
mailowy
Prace zrolowane, składane lub wykonane z nietrwałych materiałów nie będą
brały udziału w konkursie
Nadsyłane prace muszą być pracami autorskimi uczestników konkursu
O wynikach konkursu oraz terminie otwarcia wystawy pokonkursowej,
wręczenia dyplomów i nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie
lub pisemnie

:	

Postanowienia

.


Prace
opatrzone hasłem: Konkurs Plastyczny „Moje najpiękniejsze
wspomnienie” należy nadesłać na adres: Powiatowy Młodzieżowy Dom
Kultury 33-340 Stary Sącz, ul. Partyzantów 15. tel./fax. 18-446-22-55,
e-mail: pmdk@pro.onet.pl

:	

Adres

...............................................................
/pieczęć Szkoły lub Placówki/

XV Powiatowy Konkurs Plastyczny pn: „Moje najpiękniejsze wspomnienie”
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego
Stary Sącz, 202
KARTA ZGŁOSZENI
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna

....................................................................................................................................
Adres i telefon szkoły / placówki

....................................................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia

Wiek

Tytuł pracy

Zamieszczone w niniejszym formularzu dane osobowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.
883), zostały podane dobrowolnie. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów konkursu

........................................................

............................................................
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/podpis nauczyciela – opiekuna/
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/miejscowość, data

