
     REGULAMIN  

KONKURSU   PLASTYCZNEGO  

  

„   COOLturalna   Torba”  

  

  

ORGANIZATOR:  

Płocki   Ośrodek   Kultury   i   Sztuki   im.   Franciszki   i   Stefana   Themersonów   z   siedzibą w   Płocku   przy  

ulicy   Jana   Zygmunta   Jakubowskiego   10.  

  

Organizatorzy   zachęcają   uczestników   konkursu   do   przedstawienia   wizji   swojej   wymarzonej  

torby   płóciennej.   

  

CELE   KONKURSU:  

-   rozwijanie   kreatywności   oraz   wyobraźni   plastycznej.  

  

NAGRODY:  

-   umieszczenie   zwycięskiej   pracy   na   torbach   POKiS.   

-   nagrody   rzeczowe   od   partnerów   konkursu,  

WARUNKI   UCZESTNICTWA   W   KONKURSIE:  

Konkurs   przeznaczony   jest   dla   dzieci,   młodzieży   do   18   roku   życia.   

 

FORMAT    i    TECHNIKA :  

Prace  mogą  być  wykonane  w  dowolnym  formacie,  w  technice  ołówkowej,  węglowej,            

mazakiem  lub  farbą.  Prace  powinny  zostać  wykonane  w  maksymalnie  dwóch,  ciemnych            

kolorach.   

  

TERMIN:  

Termin   zakończenia   konkursu:     07   października   2020   r.  

Pracę  należy  dostarczyć  do  siedziby  POKiS  przy  ul.  Jakubowskiego  10,  Pracowni  Kolor  i  Forma               

w   Galerii   Wisła   lub   Galerii   Sztuki   Dzieci   i   Młodzieży   w   Galerii   Mosty.  

 

Do  pracy  należy  dołączyć  oświadczenia  (wzór  oświadczeń  w  załączniku  do  regulaminu)  o             

zgodzie  na  udział  w  konkursie  oraz  na  przetwarzanie  przez  organizatora  danych  osobowych             

uczestnika.  Dane  osobowe  będą  wykorzystane  wyłącznie  w  celu  wykonywania  obowiązków           

związanych  z  konkursem  oraz  w  celach  informacyjno-marketingowych  organizatora.         

Nadesłane  prace  nie  będą  zwracane  ich  autorom  i  pozostają  własnością  organizatora,  który             

zastrzega  sobie  możliwość  ich  publikowania  w  całości  bądź  ich  wybranych  fragmentów.            



Z  chwilą  nadesłania  pracy  na  konkurs  autorskie  prawa  majątkowe  do  nadesłanej  pracy             

nieodpłatnie   przechodzą   na   rzecz   organizatora.  

  

Każdy   uczestnik   może   nadesłać   tylko   jedną   pracę  

  

Prace  dostarczane  po  wyznaczonym  przez  organizatora  terminie  lub  wykonane  niezgodnie  z            

regulaminem   nie   będą   oceniane.  

O   wyłonieniu   zwycięzców   konkursu   decyduje   komisja   konkursowa   powołana   przez  

organizatora.  

Kryteria   oceny   zostaną   ustalone   w   następujący   sposób:  

-   jakość   wykonania  

-   oryginalność   i   pomysłowość  

-   stopień   trudności   wykonania.  

  

Ogłoszenie   wyników   konkursu   odbędzie   się   najpóźniej   do   09   października   2020    r.  

Lista  nagrodzonych  i  wyróżnionych  autorów  zostanie  opublikowana  na  stronie  internetowej           

oraz   w   mediach   społecznościowych   organizatora   konkursu.   

Osoby   nagrodzone   zostaną   powiadomione   telefonicznie   lub   mailowo   o   wynikach   konkursu.  

  

Nagrodzone   prace   będą   prezentowane   od   dnia   12   października   2020   r.   na   profilu   POKiS.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


