REGULAMIN XVII MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MÓJ TEATR”

PATRONAT HONOROWY:
 Prezydent Miasta Chorzów
ORGANIZATOR:
 Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
WSPARCIE KONKURSU:
 Stowarzyszenie Chorzowskich Artystów Plastyków
PATRONAT MEDIALNY:
 portal „chorzowianin.pl"
I.

CELE KONKURSU:
1. Uwrażliwienie na piękno sztuki teatralnej.
2. Popularyzacja teatru we wszystkich jego formach.
3. Promocja plastycznej twórczości dziecięcej.
4. Pobudzanie wyobraźni plastycznej.
5. Kształtowanie poczucia piękna.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz kół
plastycznych domów kultury z Chorzowa.
Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I.
grupa – dzieci w wieku przedszkolnym
II.
grupa – klasy 1 – 3 szkoły podstawowe
III.
grupa – klasy 4 – 6 szkoły podstawowe
IV.
grupa – klasy 1 – 3 gimnazjum
2.
3.
4.

Każdy uczestnik może przedstawić do dwóch prac o wymiarach A4 lub A3 w dowolnej płaskiej technice.
Pod kierunkiem jednego nauczyciela może zostać zgłoszonych maksymalnie 20 prac.
Opis pracy, który jest dołączony do regulaminu, należy czytelnie wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI
i umieścić na odwrocie każdej pracy.

III. TERMIN:
Prace należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 14 marca 2016 roku na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury 41 – 500 Chorzów, ul. Lompy 13.
IV. NAGRODY:
1. Komisja konkursowa, składająca się z chorzowskich artystów plastyków, nauczycieli plastyki oraz
przedstawicieli teatru, przydzieli nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej.
2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3. O terminie uroczystego podsumowania i wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów tydzień przed
planowaną uroczystością.
V. UWAGI KOŃCOWE:
1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
do celów organizacyjnych Młodzieżowego Domu Kultury oraz zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji
prezentacji dowolną techniką zapisu i na publikację wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy)
do celów edukacyjnych i popularyzatorskich w materiałach promocyjnych, prasie lokalnej, na stronie internetowej
MDK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na stronach internetowych instytucji współpracujących.
3. Zwrot nagrodzonych prac młodych artystów nastąpi na wyraźne życzenie nauczycieli miesiąc po konkursie.
4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
5. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie
6. Koordynator imprezy: Katarzyna Jędrzejczyk (k.jedrzejczyk@mdkchorzow.pl)
Justyna Kucia (j.kucia@mdkchorzow.pl).
7. Zgłoszenia, dodatkowe informacje: Hanna Wicińska - sekretariat@mdkchorzow.pl, tel./fax 32 2413-180.

