
Regulamin
konkursu

 plastycznego
ANIOŁ 2020

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
Organizator: 

promocja uzdolnionych plastycznie młodych
twórców,
stworzenie możliwości prezentacji,
konfrontacji i wymiany doświadczeń,
edukacja kulturalna - świadome czerpanie 

Cele:

      z tradycji, kultury, w tym z ikonografii.

KLASY I-III
KLASY IV-VIII
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Formy płaskie (maksymalny format prac A3):
rysunek, akwarela, mozaiki, witraże i inne.
Sugerujemy unikać prac z użyciem bibuły 

Formy przestrzenne (figurki), materiał dowolny,
wysokość do 50 cm. 

O konkursie: 
Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału
w konkursie plastycznym "ANIOŁ" w następujących
kategoriach wiekowych:

Możliwe są także zgłoszenia indywidualne!

Kategorie plastyczne:

      i plasteliny i innych nietrwałych materiałów.

Nagrody:
W każdej z kategorii wiekowej i plastycznej zostaną
przydzielone nagrody i wyróżnienia. Prace oceni
Jury powołane przez organizatórów w terminie 
do końca grudnia 2020 r. Jury ma prawo do
podziału nagród i wyróżnień wg uznania (nie musi
być ich równa ilość w każdej z kategorii). Decyzje
Jury są niepodważalne.

placówka zgłaszająca,
imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
adres placówki,
imię i nazwisko nauczyciela, instruktora oraz
jego podpis potwierdzający znajomość 

telefon kontaktowy do informacji zwrotnej.

obowiązuje limit prac tj. jeden autor - jedna
praca,
prace przechodzą na własność organizatora,     
 a uczestnik lub jego opiekun prawny wyraża
zgodę na publikację pracy w Internecie lub       
 w formie wystawy ze wskazaniem autora.
w tegorocznej edycji nie przewiduje się
organizacji Gali Finałowej,
Laureat konkursu lub jego opiekun jest
zobowiązany do odbioru nagrody w terminie 

Terminarz: 
Prace wraz z OŚWIADCZENIEM dotyczącym praw
autorskich i ochrony danych osobowych należy
dostarczyć lub przesłać do dnia 21 grudnia 2020 r.
na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Rudzie Śląskiej
ul. Janasa 28  41-700  Ruda Śląska

tel: 32 2432220 lub 32 2481346

Prace bez załączonego oświadczenia nie będą
podlegały ocenie!

Opis prac:
Prace należy opisać wg wzoru:

      i akceptację warunków konkursu,

Uwagi organizacyjne:

      do 1 miesiąca od otrzymania informacji 
      o możliwości jej odbioru.


