KONKURS PLASTYCZNY
„KOPALNIA JAK MALOWANA”
REGULAMIN
ORGANIZATOR:
Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold
ul. Traugutta 12 G, 58- 371 Boguszów – Gorce
Operator: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Boguszowie – Gorcach
CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 1 marca, a kończy się 30 kwietnia 2016 r.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
Gminy Boguszów – Gorce oraz Powiatu Wałbrzyskiego.
2. Prace przygotowane indywidualnie – każdy z uczestników zgłasza tylko jedną
pracę.
CELE KONKURSU:
1. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci
i młodzieży.
2. Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.
3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik
plastycznych.
4. Przedstawienie oczyma dzieci i młodzieży dziedzictwa przemysłu węglowego oraz
walorów historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny.
5. Poznawanie historii regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców
Boguszowa- Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego.
REALIZACJA TEMATU
Tematyka prac powinna być związana z aspektami dziedzictwa przemysłu
węglowego, pracami wydobywczymi prowadzonymi w kopalni na terenie Boguszowa
– Gorc oraz Powiatu Wałbrzyskiego. Przedstawieniem oczyma dziecka samej kopalni,
szybu i otaczającego krajobrazu.
TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC
1. Prace oraz kartę zgłoszenia należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do
Organizatora Konkursu, na adres:
Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold ul. Traugutta 12 G
58- 371 Boguszów – Gorce w terminie do 30 kwietnia 2016 r.
Z dopiskiem na kopercie:
Konkurs Plastyczny: „KOPALNIA JAK MALOWANA”

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik
plastycznych płaskich w formacie A3.
2. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane personalne autora, imię i
nazwisko, klasa, nazwę szkoły lub placówki (do pracy powinna być dołączona
karta zgłoszenia).
3. Prace opisane z przodu nie będą oceniane.
4. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla
pocztowego).
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas
przesyłki.
6. Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane.
7. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z wyrażeniem zgody autorów
i opiekunów prawnych na bezpłatne wykorzystanie prac w celach realizacyjnych i
promocyjnych konkursu.
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich
do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz.
83)oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez
Organizatora oraz w Internecie.
9. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do
niniejszego regulaminu.
UWAGA! Prace nie spełniające wszystkich powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane.
OCENA I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Prace oceniane będą pod względem :
 zgodność z tematem,
 oryginalności, pomysłowości, estetyki, techniki
 sposobu zaprezentowania tematu,
2. Komisja wyłoniona przez organizatora konkursu wybierze laureatów 1,2,3 miejsca
w dwóch kategoriach wiekowych ( szkoła podstawowa i gimnazjum).
3. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na Gali Konkursowej.
4. O terminie Gali Konkursowej uczestnicy oraz ich opiekunowie zostaną
poinformowani przez organizatora konkursu drogą mailową bądź telefonicznie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje Jury i ostateczna
interpretacja Regulaminu należy do Jury.
Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Centrum Kulturalno – Kongresowym
WITOLD (ul. Traugutta 12 G, 58- 371 Boguszów- Gorce), oraz na stronie internetowej
www.zgm.boguszow.com.pl w zakładce CKK Witold. Szczegółowe informacje o konkursie
można uzyskać pod numerem telefonu : 74 8801527, 512 088 565 lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej: centrum.witold@boguszow.com.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

