POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

W mgnieniu oka świat, który dotąd znaliśmy stanął na krawędzi, dlatego celem konkursu jest promocja
lokalnego kina, które w czasie pandemii przeżywa kryzys i świeci pustkami.

Regulamin
1. Organizator: Opolskie Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, 24-300 Opole Lubelskie,
strona internetowa: www.ockopolelubelskie.pl
2. Adresaci: młodzież uczęszczająca do szkół średnich i dorośli z terenu powiatu opolskiego.
3. Temat: Pocztówka Kina Opolanka.
4. Technika: do wyboru: rysunek, malarstwo, collage, grafika.
5. Zabronione jest używanie materiałów sypkich, 3D, plasteliny itp.
6. Format pracy: A6 (10,5cm x 14,8cm).
7. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
8. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną, samodzielną pracę.
W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.
9. Termin dostarczenia prac: do 19 stycznia 2021r.
10. Pracę należy dostarczyć do Opolskiego Centrum Kultury, do oznaczonej skrzynki znajdującej się przy
wejściu głównym lub wysłać pocztą na adres Organizatora przed zakończeniem terminu
dostarczenia prac (nie liczy się data na stemplu pocztowym – praca ma zostać dostarczona do 19
stycznia 2021r.):
- zapakować szczelnie pracę, wraz z kartą zgłoszeniową i oświadczeniami, w kopertę
podpisaną imieniem i nazwiskiem uczestnika (podpisany nadawca)
11. Prace dostarczone po terminie lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
12. Jury powołane przez Organizatora przyzna: I, II, III miejsca, wyróżnienia.
13. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, które będą do odbioru po wznowieniu
normalnej pracy placówki lub przesłane pocztą.
14. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: zgodność z tematyką i techniką konkursu, oryginalność
i pomysłowość, stopień trudności wykonania, walory artystyczne oraz estetykę wykonania.
15. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych zostanie opublikowana 30 stycznia 2021r. na stronie
internetowej Organizatora oraz na Facebooku Opolskiego Centrum Kultury.
16. Prace autorów zostaną umieszczone na wystawie online na stronie internetowej Organizatora,
w mediach społecznościowych – Facebook oraz w holu głównym OCK.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania prac konkursowych na stronie
internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, prasie, telewizji, plakatach i innych.
18. Regulamin, karta zgłoszeniowa i plakat konkursu znajdują się na stronie internetowej Organizatora.
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