REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Pamiątka z Dobrego Miasta”
1. Organizator: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście.
2. Cele konkursu:
- Wykonanie prac malarskich, rysunkowych, fotograficznych, form przestrzennych.
- Promowanie lokalnych talentów wśród mieszkańców Dobrego Miasta i gminy.
- Budowanie świadomośći i poczucia związku z miejscem zamieszkania.
- Inspirowanie mieszkańców do rozwijania umiejętności plastycznych.
3. Warunki uczestnictwa.
- Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponad
gimnazjalnych, mieszkańców miasta i gminy Dobre Miasto.
- Każdy uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie dwie prace: malarskie, rysunkowe,
fotograficzne, formy przestrzenne o wymiarach maksymalnych do 45 cm wysokości lub
długości dłuższego boku.
- Warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu będzie jej nawiązanie do historii,
symboli, architektury i innych dóbr materialnych i duchowych charakteryzujących Dobre
Miasto.
- Prace biorące udział w konkursie stanowią własność autora.
- Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie internetowej
www.ckbdobremiasto.pl i jest jedynym dokumentem określającym jego zasady.
- Poprzez zgłoszenie pracy na konkurs, autorzy prac bezpłatnie przenoszą na organizatora
prawa autorskie materialne, (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. dz. U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz
jednocześnie akceptując warunki regulaminu konkursu, wyrażają zgodę na bezpłatne
eksponowanie, publikowanie, powielanie i wykorzystywanie nadesłanych prac.
- Na odwrocie każdej pracy należy umieścić metryczkę z czytelnymi informacjami: imię i
nazwisko autora, tytuł pracy, klasa, adres szkoły, w wypadku osób dorosłych numer
telefonu, adres zamieszkania.
4. Termin i miejsce nadesłania prac: do 30.06 2015 r.
na adres: Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Dobrym Mieście
ul. Górna 1a, 11-040 Dobre Miasto
z dopiskiem : Konkurs „Pamiątka z Dobrego Miasta”
- O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej www.ckbdobremiasto.pl do
dnia 1.09.2015r.
- Prace zgłoszone na konkurs można będzie odebrać do 30.10.2015 r. w Skansenie
Miejskim-Muzeum w Dobrym Mieście, przy ulicy Sowińskiego 15
5. Jury konkursu składa się z trzech członków ( pracowników Centrum KulturalnoBibliotecznego w Dobrym Mieście).
6. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
- Nagrodzeni uczestniczy otrzymują dyplomy uczestnictwa oraz materiały malarskie.
- Zakwalifikowane prace będą prezentowane na stronie internetowej CKB, facebooku, i
wystawie pokonkursowej w Skansenie Miejskim-Muzeum w Dobrym Mieście.
7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących konkursu pytania można kierować
poczta elektroniczną na adres muzeum@ckbdobremiasto.pl lub pod nr tel. 601763320

