
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„PORTRETY ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH ”

1. Organizatorem konkursu jest Opolskie Centrum Kultury.
2. Celem konkursu jest: 
- rozwijanie wyobraźni, twórczego działania, wrażliwości artystycznej, uzdolnień plastycznych,
- stworzenie możliwości prezentacji własnych prac,
- edukacja patriotyczna i obywatelska młodzieży oraz pielęgnowanie polskości i tradycji
   narodowych,
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia za pomocą środków plastycznych,
- upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca).
3. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie powiatu opolskiego i
   obejmuje następujące kategorie:
   I. dzieci w wieku 7-10 lat
   II. dzieci w wieku 11-15 lat
   III. młodzież w wieku 16-19 lat
4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej – rysunkowej, graficznej lub
    malarskiej.
5. Tematem konkursu jest Portret Żołnierzy Wyklętych.
6. Wymiary pracy nie powinny być mniejsze niż A3 (29,7 x 42 cm), a większe niż B2 (50 x 70 cm).
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
8. Każdy uczestnik powinien do pracy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz oświadczenie
    o przetwarzaniu danych osobowych.
9. Niepodpisane prace nie będą brane pod uwagę.
10. Prace należy dostarczyć pod adres:

Opolskie Centrum Kultury
        ul. Lubelska 30
  24-300 Opole Lubelskie 

                         do dnia 25 lutego 2019r.
11. Komisję oceniającą powoła organizator konkursu.
12. Przy ocenie prac, jury weźmie pod uwagę:
   - zgodność z tematyką konkursu,
   - oryginalność i pomysłowość,
   - stopień trudności wykonania,
   - estetykę wykonania pracy,
   - walory artystyczne.
13. Wszystkie prace z konkursu przechodzą na własność organizatora. Na prośbę wykonawcy mogą
      zostać odebrane do 29 marca 2019r.
14. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
15. Laureaci konkursu o wynikach zostaną powiadomieni telefonicznie.
16. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 marca 2019 roku w Opolskim Centrum Kultury.
17. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie w holu głównym OCK.
18. Prace niezgodnie z regulaminem nie będą podlegały ocenie.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na
      stronie internetowej Organizatora oraz w prasie,  telewizji i plakatach wystaw oraz we 
      wszystkich innych wydawnictwach.
20. Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.ockopolelubelskie.pl .

http://www.ockopolelubelskie.pl/

