Regulamin XXVIII edycji KONKURSU PLASTYCZNEGO

„MÓJ ŚLĄSK - MOJE MIASTO
Niepodległa 1918-2018”
I. CELE KONKURSU
1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci.
2. Rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności dostrzegania wartości estetycznych
w najbliższym otoczeniu.
3. Rozbudzanie zainteresowania miastem i regionem, wzbudzanie i umacnianie
poczucia więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania, a także poczucia
tożsamości regionalnej.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych
5. Utrwalanie zamiłowań twórczych
6. Upowszechnianie twórczych osiągnięć dzieci, umacnianie i rozwój
młodzieżowego środowiska artystycznego w mieście.
II. ORGANIZATOR
1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej
III. REGULAMIN
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów rudzkich placówek oświatowych
i instytucji kulturalnych.
2. Maksymalna liczba prac dostarczonych z jednej placówki oświatowej lub
instytucji kulturalnej dla każdej grupy wiekowej wynosi 5 prac.
3. Prace należy dostarczyć w godzinach pracy Muzeum do dnia 30 kwietnia
2018 roku do Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 26.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie lub osobiste
dostarczenie do Muzeum: wypełnionej karty zgłoszeniowej (będącej
załącznikiem do regulaminu), oświadczenia oraz prac konkursowych. Nie
zostaną zakwalifikowane do konkursu zgłoszenia niezawierające wypełnionej
i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia.
5. Prace oceniane będą w pięciu kategoriach wiekowych:
- I grupa – do 6 lat
- II grupa – 7- 9 lat
- III grupa – 10-12 lat
- IV grupa – 13-15 lat
- V grupa – 16-18 lat
6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie i zawierać następujące
informacje:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora,
- do której grupy wiekowej (czytelny symbol - I, II, III, IV, V) kwalifikuje się
autor,
- wiek autora,
- nazwę szkoły lub placówki kulturalnej i jej adres,
- imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), pod kierunkiem którego
pracował autor.
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7. Format prac nie może przekraczać 40 x 60 cm i nie może być mniejszy niż
30 x 40 cm. Nie dopuszcza się prac mniejszych naklejanych na passepartout. Prace nie spełniające powyższych warunków będą odrzucane.
8. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
9. Technika prac:
- malarstwo (akwarela, gwasz, tempera, akryl, techniki łączone, collage,
aplikacja),
- rysunek (tusz, ołówek, kredka),
- grafika (linoryt, drzeworyt, gipsoryt, monotypia).
10. Tematyka prac:
W tym roku, wyjątkowo z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości, tematyka prac została zmieniona i obejmuje:
-

miejsca pamięci na terenie Rudy Śląskiej
wydarzenia i bohaterowie związani z walkami o niepodległość na
terenie naszego miasta (powstania śląskie, wojna, okupacja itp.)
zabytki Rudy Śląskiej jako sceneria historycznych wydarzeń z lat 19181945

11. Nie przyjmujemy prac przestrzennych.
12. Przy ocenie prac stosowane będzie kryterium artystyczno-estetyczne.
Spośród prac wyróżnionych za ich wysoki poziom artystyczny dodatkowo
zostaną nagrodzone prace za ich szczególny związek z przeszłością i tradycją
regionu i miasta.
13. Oceny dostarczonych prac dokona jury. Z posiedzenia jury sporządzony
zostanie protokół.
14. Jury konkursu jest upoważnione do interpretacji warunków regulaminowych.
15. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. Wręczenie
nagród nastąpi w czasie uroczystego wernisażu w Muzeum Miejskim
im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej w czasie Nocy w Muzeum
w dniu 19 maja 2018 roku o godz. 18.00.
16. Prace zgłoszone na konkurs (oprócz wystawionych i nagrodzonych)
należy odebrać do dnia 30 maja br. Prace nie odebrane
w wyznaczonym terminie ulegają przepadkowi. Prace nagrodzone
i wystawione przechodzą na własność organizatora konkursu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audiowizualnej dla celów
archiwalnych oraz promocyjnych w mediach obsługujących otwarcie wystawy
pokonkursowej.
18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnej zmiany szczegółów
regulaminu.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Działu
Naukowo-Oświatowego Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka
w Rudzie Śląskiej – Ewa Pieczka, Damian Belok, Andrzej Godoj
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Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
41-700 Ruda Śląska, ul. Wolności 26
XXVII KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ŚLĄSK – MOJE MIASTO”
Niepodległa 1918-2018

Nazwa placówki:.................................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Adres i nr telefonu placówki:..................................................................................................

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
e-mail...............................................................................................................................
Imię i nazwisko opiekuna:.....................................................................................................

........................................................................................................................................
Lp.

Imię i nazwisko
autora pracy

Wiek i klasa
autora

Nazwa placówki
oświatowej

Tytuł pracy

1.

2.

3.

4.

5.

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/a, oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu i akceptuję jego treść.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przekazanych przeze mnie danych osobowych
uczestników konkursu oraz umieszczenie ich w bazie danych, stworzonej dla celów marketingowych konkursu,
a także ich dalsze przekształcanie w przyszłości. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przetwarzane są
przez Organizatora w celach marketingowych i mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom
współpracującym z Organizatorem, a także iż jestem uprawniony do wglądu do swoich danych oraz ich
aktualizacji. Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji i materiałów
marketingowych Organizatora konkursu. Zgadzam się na wykorzystanie naszych materiałów (zdjęć, prac)
w celach promocji i reklamy imprezy.

........................................................................
data i podpis uczestnika konkursu
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